
kaip aš tave mylėjau...

kaip aš tave mylėjau...

kaip aš tave mylėjau, 
Mamyte mano!

Aš papasakosiu nerimstančios 
jūros 

sakalų putotiems sparnams ir 
kartosiu baltoms žuvėdroms ir 

vėtroms,

Aš papasakosiu pavasario žolės 
aromatui

Į ir margiems drugeliams laukuose. 
Aš pasakysiu vasaros vėjui ir 
juodam strazdui sode,

Aš šnibždėsiu šildančiai saulei ir 
šaltos mėnesienos sapnams.
Aš dainuosiu per dienas ir naktis 
ir šauksiu žemei ir pasauliui,

Z. Tcnisonaitė

MOTINAI

Motinos diena
Lietuvoje Motinos dieną pradėta minėti 

1929 m. Ji buvo minima pirmąjį gegužės 
mėnesio sekmadienį. Tą dieną iškilmin
gai pagerbdavome mirusias ir gyvas mo
tinas. Bet 1938 m. kilo sumanymas ne tik 
švęsti Motinos dieną, bet dar ir visą savai
tę paskirti šeimos klausimams gvildenti. 
Iniciatyvos ėmėsi Lietuvos Motinoms ir 
Vaikams Globoti Organizacijų Sąjunga. 
Pasitarime dalyvavo 20 įvairių organizaci
jų ir įstaigų atstovų. Buvo nutarta kartu 
minėti Motinos dieną ir Šeimos savaitę. 
Talkininkauti sutiko mokytojai, šauliai, 
skautai, jaunieji ūkininkai ir kt.

Tais metais Motinos dieną ir šeimos sa
vaitę buvo pradėta minėti gegužės 1 d. 
Kaune prie Nežinomojo kareivio kapo bu
vo padėtas vainikas. Kalbėjo S. šilingas. 
Iškilmingas minėjimas vyko Karo Muzie
jaus salėje. Ta proga paskaitą skaitė pre
zidentas A. Smetona, o koncertinę dalį at
liko žymieji Valstybės teatro artistai. Ne
tilpę salėje, programos klausėsi muziejaus 
sodelyje, kur kartu buvo išsirikiavusios 
skautų eilės. Visa programa taip pat buvo 
transliuojama ir per radiją. Tą dieną ne 
tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje buvo 
ruošiamos paskaitos, vaidinimai, kino 
seansai. Gatvėse vyko rinkliavos beturčių 
motinų šalpai. Taip pat tą dieną plačiai 
paminėjo ir visi Lietuvos laikraščiai. Per 
visą savaitę šeimos reikalais per radiją 
buvo skaitomos paskaitos, o spaudoje pa
sirodė įdomių ir rimtų straipsnių. Tas ro
dė, kad ateity šeimos klausimais bus dar 
labiau susirūpinta. Tad Lietuvoje pirmą 
kartą buvo suruošta visiems artima ir 
brangi šeimos savaitė. Po to dar nauja 
mintis, kad ateity reikėtų sujungti Moti
nos dieną, Vaiko ir šeimos savaites į vie
ną Šeimos savaitę ir kartu minėti.

Birutietės moterys tais metais metė to- 
tokį šūkį: — tauri šeima — tautos pagrin
das. Gera motina, tarytum skaisti saulė, 
savo meile gaivina ir įkvepia šeimai kil
numą. Toji šeima bus tauresnė, kuri bus 
daugiau patyrusi tėvų, o ypač motinos 
meilės. Tos minties raginamos, birutietės 
nutarė kuo daugiau pasišvęsti savo šei
mos židiniui ir Motinos dieną praleisti sa
vo vaikų ir motučių šeimoje. Be to, norė
damos suteikti nors kiek džiaugsmo, nuta
rė keletai neturtingų šeimų paskirti pini
gines premijas. Jos buvo paskirtos trims 
nepriklausomybės kovose žuvusių, vienai 
invalido ir keturioms savanorių moti
noms. Kartu su dovanomis motinoms buvo 
įteiktas ir toks sveikinimas:

„Šeimų savaitės proga, Kunigaikštienės 
Birutės Karininkų Šeimų Moterų Draugi
ja sveikina Tamstą, Motinėle, ir prašo 
priimti iš mūsų kuklią piniginę dovaną, 
kaip pareiškimą gilaus mūsų pagarbos 
jausmo už tą didžią Tėvynės meilę, kurią 
Tamsta. Motinėle, mokėjai įkvėpti savo 
didvyriui sūnui: jis mūsų Nepriklausomy
bės kovų metu ne ką kitą, bet pats save 
aukojo Tėvynei“. („Moteris ir pasaulis“, 
1938 m., Nr. 5).

Baigiu Respublikos Prezidento A. Sme
tonos 1938 m. gegužės 1 d. pasakytais žo
džiais: „Mūsų meilė ir pagarba motutėms, 
gyvoms ir mirusioms! Sveika, tauri šeima 
mūsų mylimai Tėvynei.“

V. Vytcnictis

NAUJA DELEGACIJA
Gegužės 13-22 d. d. į Londoną atvyksta 

septynių asmenų ir trijų vertėjų Sovietų 
Sąjungos deputatų delegacija. Jie bus 
tarpparlamentarinės sąjungos svečiai ir 
praleis Anglijoje 10 dienų. Numatoma, 
kad jų programoje be grynai socialinių 
funkcijų pasikalbėjimuose bus keliami ir 
žmogaus teisių reikalai.

Krokodilo ašaros
Sakoma, kad prarijęs žmogų, krokodi

las „verkia“ — jis lieja ašaras. Tokias pat 
ašaras lieja „Tiesoje“ Jadvyga Bekerienė 
iš Vupertalio straipsnyje „Socialinės nely
gybės replėse“ (1975. I. 30), aprašydama 
svetimšalių darbininkų padėtį V. Vokieti
joje.

Straipsnyje sakoma, kad svetimšaliai 
darbininkai V. Vokietijoje tiesia kelius, 
valo gatves ir dirba kitus mažiau apmoka
mus darbus. Jie dirba po 10-12 vai. per 
dieną, nes be viršvalandžių negalima išsi
versti... „Tokia dalia ir tų, kurie laimės 
beieškodami, į Vakarus atvyksta iš kitų 
šalių“, — vadinasi, iš Rytų.

Toliau straipsnyje sakoma: „Deja, vis 
dar atsiranda ieškančių „aukso krantų“ 
Vakaruose“... Vakaruose, esą. jiems ten
ka spręsti daugelį kitų problemų, kurių 
komunistiniame rojuje iš viso nėra, „čia 
į mokslą vaikus leidžia tik turtuoliai“, — 
sako J. Bekerienė. „Netgi savaitgalį nėra 
kur praleisti, čia ne Lietuva... Atvyku
siam iš Tarybų Lietuvos žmogui nelengva 
pritapti prie tokios aplinkos“.

Tikrai nelengva pritapti, žmogui sveti
moje šalyje1 tikrai sunku. Visi tą žino. Ži
no ir tie, kurie pasiryžta išvykti iš tėvy
nės. Bet išvyksta. V. Vokietijoj dirba apie 
2 mil. svetimšalių darbininkų. Visi jie 
mieliau gyventų ir dirbtų savo tėvynėse, 
jeigu ne komunizmas ir sovietų imperia
lizmas.

Didžioji darbininkų dalis yra atvykusi 
iš Italijos, iš krašto, kuriame vietiniai ko
munistai per profesines sąjungas ir per 
savo partiją ardo krašto ūkį ir sukelia to
kią anarchiją, jog darbo žmogui neįmano
ma gyventi. Jie ieško ramesnio ir turtin
gesnio gyvenimo kituose kraštuose, visų 
pirma V. Vokietijoje.

Bene antrą vietą savo gausumu tarp 
svetimšalių darbininkų V. Vokietijoje 
užima jugoslavai, atvykę iš komunistinės 
Jugoslavijos. Jie, aišku, gali kada nori 
grįžti į savo tėvynę, bet patys pasirenka 
pasilikti kuo ilgiau V. Vokietijoje.

Labai mažą svetimšalių darbininkų da
lį sudaro pabėgėliai ar repatriantai iš Ry
tų Europos. Nedaug kam pavyksta pa
sprukti iš Lietuvos. Bet ar jie, ir tūkstan
čiai iškeliavusių anksčiau, išvyko iš Lie
tuvos ieškoti „aukso krantų“, kaip sako 
„Tiesa"?

Visi tie lietuviai, kurie apleido tėvynę, 
kai sovietai okupavo Lietuvą, išvyko ne 
aukso ieškoti. Peržengdami Lietuvos sie
ną, jie liejo tyras, kaip krištolas, ašaras. 
Jie apleido savo tėvynę todėl, kad ji buvo 
pavergta „Tiesos“ darbdavio — Sovietų 
Sąjungos. Sovietinis krokodilas prarijo 
Lietuvą, o „Tiesa“ dabar lieja ašaras dėl 
lietuvių pabėgėlių — darbininkų padėties 
V. Vokietijoje.

Tegu krokodilas pasitraukia iš Lietuvos, 
ir automatiškai išdžius ne tik ašaros, bet 
ir pati „Tiesa“. Tada tūkstančiai lietuvių, 
išsiblaškiusių visame pasaulyje, džiaugs
mingai grįš į savo laisvą tėvynę.

D. Balsevičius

POPIEŽIUS KALBĖJO 12 KALBŲ

švento Petro aikštėje per Velykas su
sirinko didžiausia istorijoje žinoma žmo
nių minia — 400.000. Savo velykinį svei
kinimą Paulius VI pasakė 12 kalbų, įskai
tant rusų, kiniečių ir vietnamiečių. Ta
čiau kiti šaltiniai pateikia priešingas ži
nias — aikštėje buvę tik apie 200.000 žmo
nių, tuo tarpu kai 1950 m. atidarant šven
tuosius metus buvę susirinkę net pusė mi
lijono maldininkų.

A. Dubčeko laiškas
Vakarus pasiekė buvusio Čekoslovaki

jos pirmojo partijos sekretoriaus A. Dub
čeko laiškas, rašytas praėjusių metų ru
denį. Kaip žinoma, A. Dubčekas buvo su
kūręs vadinamąjį „Prahos pavasarį“, ku
rį 1968 m. užbaigė rusų kariuomenės oku
pacija. Nors ir pašalintas iš valdžios, jis 
pasiliko nuosaikus komunistas. Šiuo metu 
jis dirba kaipo mašinų garažo inspekto
rius miškų ministerijoje Bratislavoje.

Laiškas yra adresuotas Čekoslovakijos 
Federaliniam seimui, bet iki šiol nebuvo 
paskelbtas. Tai yra pirmasis Dubčeko vie
šas puolimas dabartinės vyriausybės, ku
ri atsuko Čekoslovakijos politinio ir so
cialinio gyvenimo laikrodį atgal. Jis pasi
sako esąs prosovietiškas ir kaltina dr. Hu- 
sako vyriausybę už priešsovietiškas nuo
taikas. Daugeli dabartinių blogybių ir 
trūkumų Dubčekas laiko neišvengiama 
būtenybe, nes iš darbo ir pareigų išvaryti 
arba sunaikinti iki 1968 m. dirbę specia
listai ir intelektualai.

Laiško tikslas, atrodo, yra paruošti ko
munistų partijas būsimai Europos komu
nistų partijos konferencijai šį rudenį Ry
tų Berlyne. Jisai nurodo, kad visų kraštų 
komunistų partijų vidaus problemos tu
rinčios būti paliktos pačioms tų kraštų 
partijoms išspręsti.

A. Dubček rašo, kad didžiausias dabar
tinio režimo trūkumas yra uždraudimas 
demokratišku būdu diskutuoti ii- spręsti 
partijos reikalus. Dėl nuolatinės prievar
tos ir iš aukšto primestos politikos, Čeko
slovakijos ūkis yra nusmukęs iki žemiau
sio lygio. Jis kaltina dabartinę vyriausybę 
už nesibaigiančius areštus, tuo tarpu kai 
anuo metu joks kontrarevoliucionierius 
nebuvo persekiojamas. Dubčekas griežtai 
paneigia skleidžiamus gandus, kad Prahos 
sukilimo metu norėta sugrįžti į kapitalis
tinę sistemą. Tačiau jis pasisako už smul
kią privatišką pramonę ir ūkį, kuris sėk
mingai kultivuojamas Lenkijoj.

Laiško užbaiga netiesioginiu būdu įtai
goja, kad yra atėjęs laikas esamai netin
kamai padėčiai pakeisti. Tai yra, gal būt, 
viena iš priežasčių, kad Vakarų Europos 
komunistų partijos iki šiol nepaskelbė įo 
laiško. Tačiau jo idėjas sėkmingai platina 
buvusieji draugai komunistai, kuriems pa
vyko 1968 m. pasprukti į Vakarus. Britų 
didžioji spauda gana plačiai aprašė Dub
čeko laišką, o kai kurie (The Observer) 
persispausdino net jo ištraukas. Dabartinė 
Čekoslovakijos vyriausybė stengiasi Dub
čeko ir jo laiško įtaką ignoi-uoti ar bent 
sumažinti.

Archipovo gatvė
Bernard Levin „The Times“ dienrašty

je išspausdino vieno anglo laišką apie Ar
chipovo gatvę Maskvoje. Laiško autorius 
įspėja, kad jis nėra žydas ar ypatingas žy
dų simpatikas. Jis nenorėjęs savo vardu 
skelbti laiško tik todėl, kad tikisi dar ka
da nors nuvažiuoti i Rusiją, kad galėtų 
stebėti to krašto gyvenimą iš arti.

Archipovo gatvė yra tik keli šimtai jar
dų nuo komunistų partijos centro komite
to. Toje gatvėje yra vienintelė Maskvoje 
žydų sinagoga, kuri ir sudomino laiško 
autorių. Buvo žydų Velykos ir jis su drau
gu amerikiečiu panoro sinagogoje apsi
lankyti. Nors turistų laikas Sovietų Są
jungoje taip sutvarkytas, kad privatiems 
pasivaikščiojimams Ijeveik nelieka laiko, 
bet viešbutis buvo netoli sinagogos ir juo
du nutarė pasinaudoti proga.

Gatvėje buvo pilna milicijos, o viduje 
susirinkę žydai. Sutikę svetimšalius, jie 
sveikino sakydami „šalom“ ir. spausdami 
rankas, prašė sužinoti apie jų emigravu
sius gimines, iš kurių negauna laiškų. Pir
mą kartą autorius pajutęs toje sinagogoje 
žmonišką šilumą ir norą nuoširdžiai pa
bendrauti. Neatsižvelgiant į tikybą, kalbą, 
rasę ir kultūrą, jautėsi jauki namų atmos
fera.

Išėjus iš pastato, vaizdas pasikeitė. 
Žmonės būriavosi šaligatviuose, bet mili
cija jiems liepė skirstytis. Pabandžius fo
tografuoti miliciją ant sinagogos slenks
čio. abu svečiai buvo paprašyti greitai pa
sišalinti. Reikėjo net paprašyti milicijos, 
kad leistų pereiti į kitą gatvės pusę.

Laiško autorius girdėjęs, kad vėliau mi
licija buvusi įsiveržusi į sinagogą ir nu
traukusi pamaldas. Vakarieičai korespon
dentai, nors ir žinodami įvykius, kartoja 
tik oficialias agentūrų žinias, nes nenori 
būti išvaryti iš Sov. Sąjungos.

Daugelis turistų grįžta pamatę gražius 
muziejus, paminklus, rūmus ir požeminius 
traukinius. Bet tiktai apsilankęs Archipo
vo gatvėje galėjai pažinti tikrąjį gyveni
mą ir suprasti, kokia sąžinės ir susirinki
mų laisve naudojasi Sovietų Sąjungos pi
liečiai. Laiško autorius pataria ir kitiems 
turistams apsilankyti Archipovo gatvėje. 
Milicija negali visą laiką iš ten vaikyti 
žmonių kaip per Velykas, nes tada at
kreiptų dar didesnį dėmesį.

/* A S A l ! } Ji:
ŠELEPINAS NUVAINIKUOTAS

Šelepino bosas Chruščiovas rado sa
vo kėdę užimtą sugrįžęs iš Jugoslavijos, o 
Šelepinas — iš Londono. Nors apie tai vie
šai ir nekalbama, bet, greičiausia, jis tam 
ir buvo pasiųstas, kad čia galutinai susi
kompromituotų. L. Brežnevas žinojo, kaip 
pasielgti su patyrusiu KGB vadu, jauniau
siu Politbiuro nariu ir savo didžiausiu 
konkurentu.

Niekas Sovietų Sąjungoje nei užsienyje 
nelieja ašarų dėl Šelepino nuvainikavimo. 
Gal tik profesinių sąjungų komunistiškie
ji vadai apgailestauja, kad neteko galingo 
rėmėjo. Šelepinas buvo labiausia užkietė
jęs partijos doktrionierius, negailestingas 
ideologiniams priešams. Nors ir sakoma, 
kad jis atsistatydino, bet visi žvirbliai 
čirškia, kad jis yra išmestas. Šelepinas 
yra šep — lep!

„TIMES“ GIRIA D. HEALEY
Tuo tarpu, kai kiti kraštai jau prigesino 

infliacijos gaisrą. D. Britanijoje jis dar vis 
tebeliepsnoja. Penki procentai visų pinigų, 
kuriuos britai išleidžia, yra skolinti iš už
sienio. Žinomas Londono dienraštis „The 
Times" savo vedamajame pripažįsta fi
nansų ministeriui D. Healey nuopelną, 
kad jis savo naujai paskelbtame biudžete 
bando jei ir ne visai pašalinti, tai bent su
mažinti nuolatinį krašto deficitą. Be kita 
ko laikraštis rašo:

„Darbiečių partijoje yra daug žmonių, 
kurie nenori ar negali matyti, koks yra ry
šys tarp nedarbo ir nuolatinio algų kėli
mo. Jie negali suprasti, kad biznio bendro
vės gali bankrutuoti, nebepajėgdamos iš
mokėti nuolat didinamų algų atlyginimų.“

Laikraštis nurodo tris būdus, kuriais 
vyriausybė gali pasinaudoti sąskaitoms 
apmokėti. Pirmas būdas — surinkti pa
kankamai mokesčių, kad valdžia galėtų 
mokėti atlyginimus pačių gyventojų pini
gais. Antras būdas — pasiskolinti, galvo
jant, kad rytoj uždirbsi ir atiduosi. Tre
čiasis, pats blogiausias — spausdinti nau
jus pinigus, patenkinti jais visų reikalavi
mus, kol svaras sterlingų bus tiek vertas, 
kiek vertas popierius...

D. I-Iealey, rizikuodamas būti nepopu
liarus ir net padidinti laikinai bedarbių 
skaičių, bando sukti pirmuoju keliu.

Ta pačia proga laikraštis pataria per
tvarkyti baltarankių ir juodadarbių dar
bininkų santykį įstaigose ir įmonėse. Pir
mųjų jau esą privisę perdaug, o pastarųjų 
trūksta. Krašto ūkis ir tvarka reikalauja 
reformos, jei įstaigų tarnautojų išlaiky

Sefitųnios DIENOS
— Sovietų karo laivynas — povandeni

niai laivai, naikintuvai ir žvalgybos laivai 
balandžio 10 d. buvo visai arti priplaukę 
prie britų naftos gręžimo bazių netoli Ork
ney salos.

— Italijoje praėjusiais metais pavogta 
ketvirtis milijono automobilių. Iš jų tik 
100.000 tesurasta.

— Anglijoje yra 60 angliakasių profsą
jungų pareigūnų, kuriems automobiliai 
nuperkami iš profesinių sąjungų lėšų.

— 100.000 žydų demonstravo New Yor
ke, reikalaudami laisvai išleisti žydus iš 
Sov. Sąjungos.

— Šventųjų Metų proga pirmą kartą po
piežius šv. Petro bazilikoje pats sutuokė 
trylika jaunavedžių porų. Dvi iš jų buvo 
anglai.

— D. Britanijos skolos apytikriai siekia 
£45.900 milijonų svarų.

— Volkswagen Vokietijoje numato at
leisti 25.000 darbininkų.

— Lebanone kovoja Palestinos sukilė
liai su vietos dešiniojo sparno falangis- 
tais. Jau žuvo apie 100 žmonių.

— Nuosavybės (namų) mokesčiai Ang
lijoje kai kur pakilo iki 80%.

— Neoficialūs šaltiniai praneša, kad po 
nepasisekusios dr. Kissingerio misijos, Iz
raelis pradėjo slaptus pasitarimus su Sov. 
Sąjunga.

— A. Solženicynas pasisakė prancūzų 
rašytojams, kad jo rankraščius slaptai iš
gabeno į Vakarus Nobelio laureatas V. 
Vokietijos rašytojas H. Boell, kuris jį su
sitiko lankydamasis Maskvoje.

— Glasgowo miesto valdyba padovano
jo po specialų puoduką ir miniatiūrinį bu
teliuką whisky kareiviams, kurie valė 
šiukšles, miesto šiukšlininkams sustreika
vus.

— Britų spauda ir radijas skelbia, kad 
iki bus gauta naftos iš Šiaurės jūros, ji 
bus jau visa praskolinta arabų milijonie
riams ir naftos bendrovėms.

— Pakėlus benzino ir leidimų (iš £25 
iki £40) kainas, AA ekspertai skaičiuoja, 
kad mažos mašinos (1000 — 1500 cc) iš
laikymas, važiuojant apie 10.000 mylių 
per metus, kaštuos £831.

— Balandžio 15 d. sprogo bomba Muen-

mas šiuo metu jau kaštuoja kiekvienam 
gyventojui po 50 svarų.

Ar pasiseks ministeriui įtikinti kraštu- 
tiniuosius savo kolegas ir perkalbėti ko
munistų veikiamas profsąjungas, kad su
silaikytų nuo naujų reikalavimų — neži
nia. Tačiau geras ženklas yra tai, kad jis 
drįso pažvelgti kraštą smaugiančiai eko
nominei tikrovei į akis ir apie tai viešai 
pasakyti.

UKRAINIEČIAI ANGLIJOJE
Anglijoje gyvena iš viso apie 35.000 uk

rainiečių. Iš jų apie 25.000 priklauso Uk
rainiečių'Sąjungai, kuri turi 60 skyrių. Jie 
turi savo spaustuvę, leidžia knygas bei 
laikraščius ne tik ukrainiečių, bet ir ang
lų kalbomis. Kiekviename didesniame 
Anglijos mieste rasite ukrainiečių klubą, 
o Londono centre jie turi savo katedrą.

Neseniai įsteigta anglų-ukrainiečių par
lamentarinė draugija, kuriai vadovauja 
darbiečių partijos parlamento atstovas W. 
Whitlock iš Nottinghamo. Draugija ruo
šiasi tirti klausimą, kokiu būdu Jungtinė
se Tautose atsirado Ukrainos atstovas, 
jeigu nėra laisvos Ukrainos valstybės.

KAS VALDO ANGLIJĄ?
Šitą klausimą ypačiai išryškino buvęs 

konservatorių min. pirmininkas E. Heath. 
Tai buvo jo šūkis naujiesiems rinkimams 
laimėti. Deja, jis pralaimėjo. D. Britanija 
ir toliau liko profesinių sąjungų valdžioje, 
kurios netiesioginiai diktuoja demokrati
nei vyriausybei. Jeigu britų parlamentas 
priims tris naujai pasiūlytus darbo apsau
gos. pramonės ir prof, sąjungų santykia
vimo su darbdaviais įstatymus, tai, žino
vų nuomone, profesinės sąjungos įsigys 
tokią galią, kokios neturi jokia kita lais
vojo pasaulio profesinė ar politinė organi
zacija.

AMBASADORIAUS LUNKOVO 
SKUNDAS

Sov. Sąjungos ambasadorius Lunkovas 
žodžiu skundėsi britų užsienio reikalų mi
nisterijoje, kad demonstrantai suželdę 
vieną ambasados tarnautoją. Tuo būdu 
Maskva norėjo pareikšti nepasitenkinimą 
dėl įvykusių demonstracijų, tačiau, nebe
norėdama sukelti naujų ginčų, nutylėjo 
Šelepino vardą. Dėl tos pačios priežasties 
ir užsienio reikalų ministerija tik po ke- 
letos dienų paskelbė žinią apie skundą.

Vėliau buvęs įteiktas ir raštiškas nusi
skundimas apie „neseniai“ įvykusius inci
dentus prie Sovietų ambasados. Sovietams 
buvę nurodyta, kad Anglijoje taikingos 
demonstracijos nedraudžiamos, o sužeidi
mo įvykį pažadėta ištirti.

cheno bare, kuriame 1939 m. rudenį buvo 
pasikėsinta prieš Hitlerį.

— Nuo 1948 m. Izraelis kovoje su ara
bais jau yra netekęs 10.000 jaunų vyrų. 
Vien tiktai per 1973 m. karą buvo užmuš
ta 3.000.

— Balandžio pradžioje Vilniuje lankėsi 
Londono kooperacijos draugijos delegaci
ja.

— Čekoslovakijos prezidentas dr. Hu- 
sak, po Vakarų spaudoje pasirodžiusio A. 
Dubčeko laiško pareiškė, kad Dubčekas 
gali emigruoti, kur nori.

— Šelepinui grįžus iš Londono, sovietų 
spauda nepaminėjo jo vardo. Įspūdžius iš 
Anglijos papasakojo kitas delegacijos na
rys Pimenovas.

— Kinija pareiškė norą dalyvauti Olim
piniuose žaidimuose, kuriuose nedalyvavo 
19 metų.

— Į Europą atvyko psichiatrijos gydy
toja Marina Voichanskaja, kuri tvirtina, 
kad Sovietų politiniai kaliniai uždaromi 
beprotnamiuose. Ji yra buv. politinio kali
nio. praėjusiais metais pasiekusio Vaka
rus, V. Fainbergo žmona.
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Galiu tik liudyti skausmą...
1975 m. balandžio 22 d. Nr. 17 (1257)

Lietuvai kultūra — kaip duona, kurios 
ji retai kada sočiai valgė įvairių istorinių 
prlespaudų metais. Lietuviams kultūra 
turi dar ir kita prasmę, negu didžiosioms 
tautoms, taip aštriai nepatyrusioms pri
klausomybės, okupacijos ir savo mažumos 
komplekso. Mums tai — tautos gyvybės 
palaikymas ir dvasios atspara prieš prie
spaudą. Tai kalbų, rašyto žodžio ir tauti
nio sąmoningumo klausimas. Todėl tokios 
atkaklios visada buvo lietuvių menininkų 
ir švietėjų pastangos dirbti ir kurti slo
giom ir priešiškom sąlygom (dievdirbiai, 
dainų kūrėjai, knygnešiai, nežinomi meni
ninkai etc.). Mūsų savitas ir mažas kraš
tas dar ir dabar mažai žinomas pasaulyje. 
Ir jei iš svetur čia atvykę žmonės nustem
ba, lyg atradę nežinomą salą su unikalia 
istorija, kalba ir kultūra, — tai yra šių 
šventų misionieriškų pastangų ir istorinio 
atsparumo vaisius. Mažam mūsų kraštui 
lengva susilieti, ištirpti didelės imperijos 
gniaužtuose, ir šitas nuolatinis pavojus sa
votiškai žadina sąmonės aktyvumą. Dva
sinė tautos dirva yra patenciali rimtai kū
rybai, ir stiprus tos kūrybos poreikis, kas
dien slopinamas „iš viršaus", virsta įsise
nėjusiu alkiu, kuris yra pasiryžęs priimti 
kiekvieną — dažnai ir negryną trupinį. 
Juo labiau tikra vertybė ar šviežesnis reiš
kinys čia yra kaip gryno oro gurkšnis. Iš 
savo asmeninės patirties žinau, su kokiu 
pietizmu ir pagarba priimamas mūsų kla
sikos (V. Krėvės, Vaižganto, V. Mykolai
čio — Putino ir kt.) istorijos veikalų pa
sirodymas, kokio karšto reagavimo susi
laukia kiekviena talento ženklu pažymėta 
nauja autoriaus knyga, jei joje nėra pasi
davimo kvapo. Kaip džiaugiasi lietuviai 
savo grafikos, skulptūros ar tapybos išėji
mu j platesnius horizontus.

Taip ir mano vyro, Jono Jurašo, darbas 
Kauno dramos teatre taipo visuotino susi
domėjimo centru. (Tai buvo naujas ir iš
skirtinas etapas mūsų teatro istorijoje). į 
jo spektaklius važiuodavo žmonės iš visos 
Lietuvos kaip į atlaidus, ir ilgam užtek
davo peną kalboms apie jo spektaklių 
davo peno kalboms apie jo spektaklių 
prasmę ir vertę. Ir dabar, prisimindama 
tą laiką, su skausmu galvoju, kad jam jau 
niekada nebus lemta patirti tokio salės al
savimo vienu bendru ritmu, tokio gyvo re
zonanso, kuris įmanomas tik mūsų gimtoj, 
iškankintoje žemėje ir kuris jam buvo di
džiausiu atpildu už sunkias pastangas ir 
kovą, kad išleistų dorą, savitą spektaklį.

Kai menininkas pajunta šitokį publikos 
dėkingumą už tiesos žodį, už tikro meno 
prošvaistes, už paguodą ir viltį, — jis dar 
ryškiau suvokia, kad neturi teisės meluo
ti, veidmainiauti ir maitinti išalkusias sie
las surogatais, kurių iš jo reikalauja val
džia. Tai sunki sąžinę ir širdį draskanti 
problema, kuri daugiau ar mažiau kanki
na kiekvieną menininką priklausomoj nuo 
sovietų Lietuvoj.

J. Jurašui su kaupu teko išgyventi šitą 
dvigubą kančią: žinoti, kad esi ypač reika
lingas praretintoj kultūrinėj erdvėj, ir 
kartu suprasti, kad tau nebus leista būti 
tokiu, koks esi reikalingas saviems žmo
nėms — su tikrais, nedeformuotais cenzū
ros savo spektakliais su neramiom savo 
idėjom ir žmogaus situacijos tragizmo su-

Aušra Marija S. Jurašienė

vokimu. Siaurėjančių demagogijos ir kon
junktūros žnyplių spaudžiamam, šiandien 
kaskart vis sunkiau menininkui darosi iš
likti doru ir nepalaužtu. Jis turi arba imti 
apgaudinėti tuos, kurie juo tikėjo, arba iš
eiti ir palikti šitą mažą, priešų apgultą 
teatro (ar kito meno) tvirtovę, kurią jis 
buvo subūręs iš nevienalyčių, neatsparių 
ir kartais jį patį išduodančių gynėjų.

Mes palikome savo mažas, gal ir iš iliu
zijų smėlio supiltas tvirtoves, kad daugiau 
nebeprasižengtume su savo sąžine ir tap
tume pagaliau laisvi, nors formaliai iš
braukti iš gyvųjų tarpo. Kitaip mes nega
lėjome. Ir dabar atsidūrėme tos kultūros, 
— kurią, kiek leido mūsų jėgos, padėjome 
kurti, — paraštėje. Ir jau iš tolo, iš to bal
to paraštės lauko žiūrim į nematomų iš 
paviršiaus batalijų ir iečių laužymo laiką, 
besitęsiantį ir šiandien ten, mūsų mažu
tėj žemėj. Dabar dar aiškiau galime įver
tinti pastangas tų negausių dorų meninin
kų, kurie kuria, nesiekdami pripažinimo 
ir valdžios palaiminimo, balansuodami 
ant pavojingos „nemalonės“ ribos, mūsų 
jau peržengtos. Ir prieš mūsų valią atmin
ty iškyla ciniški veidai tų, kuriems duota 
jėga žaloti ir smaugti mūsų meną.

Kas jie, tie geradariai kultūros viršinin
kai, kuriems su baime ir priverstu dėkin
gumu lenkiasi daugelis mūsų menininkų 
už teisę nors iš dalies įvykdyti savo kultū
rinę misiją? Sakytum, jie irgi mūsų bro
liai, bet elgiasi su mumis, kaip su poten
cialiais nusikaltėliais. Net žadėdami už 
nuopelnus meduolį, kitoj rankoj jie laiko 
rykštę. Jie baudžia ir kartais atleidžia, bet 
niekada neužmiršta mūsų nuodėmių. Jie 
moko mus tarnauti ir „dievui“, ir cieso
riui, ir jų kompetencijoj yra tas magiškas 
„taip reikia“, kuris tramdo gyvą, priešta
raujančią mintį ir skiepija susitaikymą. 
Jie laimina oficialų kultūros žygį, nusiim- 
dami nuo savęs atsakomybę už pražudy
tas sielas. Visa, kas kvepia inkvizicija, 
priskiriama aukščiausiai Maskvos galiai, 
ir jie nusiplauna rankas — kaltinkit save, 
prasižengusieji, norėjom jums gero. Ir 
mes patys linkę patikėti savo „gerais vir
šininkais“, nes jie iškilę iš mūsų tarpo, jie 
savi, lietuviai, ir jie žino, kaip neužrūs
tinti Maskvos. O po jų gali ateiti bloges
ni...

Palaipsniui apsiprantam su priespauda, 
kaip šuo pripranta prie grandinių. Gyvy
bės instinktas verčia prisitaikyti. Mes 
imam kontroliuoti vieni kitus pagal „blai
vaus proto“ teoriją. Ir sakom sau: nebū
kim savižudžiai. Nežudykim savo sunkiai 
kuriamos kultūros. Geriau mažiau, negu 
nieko. Geriau kalbėti puse lūpų, negu virs
ti nebyliais. Ir mes jau žinom, kuo reikia 
užmokėti už smilkiniuose pulsuojančią 
idėją, už gyvą kūrinį, — kitu, tinkamai 
nudažytu, parduotu vaisiumi. Mes išmoks
tame prekiauti savo kūryba. Jei parašysi 
daugiau ar mažiau idėjiškų eilėraščių, tų 
tarp savęs vadinami) raudonų arba pilkų 
velnių, — išleisi savo rinkinį. Jei gausi ir 
tinkamai įvykdysi oficialų užsakymą. — 
gal galėsi sukurti skulptūrą pagal savo 
norą arba pakliūti į parodą. Jei pastatysi 
„proginį“ spektakli, tau pagaliau leis pa

sirinkti pjesę, kurios tu taip seniai laukei, 
kad jau užmiršai pirmų impulsą ir užma
nymą. Kartais pas mus tiesiog sakoma: 
reikia išmokti rašyti savo sąžinės sąskaitą 
dviejuose lapuose: baltam ir juodam, vie
šam ir asmeniškam. (Iš čia — gal ir pasą
moniniai — yra kilę J . Marcinkevičiaus 
„Mindaugo" Baltasis ir Juodasis metrašti
ninkai.) Tai mūsų ilgalaikės veidmainys
tės pamokos, kurios yra pakeitę ir defor
mavę ne vieno menininko prigimtį.

Aš dvylika metų dirbau redaktoriaus 
darbą, redaguodama lietuvių poeziją ir 
prozą, dirbdama su jaunais ir jau pripa
žintais. premijuotais autoriais. Ir žinau, 
kokią sudėtingą ir savotišką psichologinę 
mokyklą praeina rašytojas, kol išmoksta 
(arba taip ir neišmoksta) laviruoti, kol 
įpranta savo laisvamanišką dvasią, kaip 
kokį fantastišką džiną, sugrūsti į butelį ir 
tik retkarčiais leisti jam atsargiai iškišti 
galvą pro painių metaforų tinklą. Kaip jis 
kasdien grumiasi su savo nerealiais su
manymais, su savo sąžine ir kartu su 
karštu noru išleisti į pasaulį savo širdies 
kūdikį — daugiau ar mažiau sužalotą. Nes 
neišspausdintas kūrinys — kaip nepagim
dytas kūdikis. Žinoma, tai neliečia visų 
rašančiųjų, nes kitų pašaukimas ir yra 
mušti būgnais, apkurtinančiais klausą, 
dainuoti odes ai- pseudomodemistinius pa
sažus apie socializmo žmogaus didybę ir 
grožį, arba rašyti plačias epines drobes 
apie praeities nedalią bei pogrindžio ko
vas ir šios dienos buitines periperijas. Bet 
iš esmės, kuo talentingesnis žmogus, tuo 
sunkesnės vidinės grumtynės — suveržti 
savo vaizduotės galią, kad ji neprašoktų 
galimybės rėmų, kad mintis neužgriebtų 
giliau, negu leista. Laiku sustabdyti 
plunksną, sutramdyti viaizdų struktūras, 
kad jos neišduotų pačios esmės, ir poteks
tėje palikti tikrą kančią, Skausmą, abejo
nes ir protestą. Taigi, net kūryboj — ši
tam šventam ir intymiam akte — išlaiky
ti būtinas, nerašytas žaidimo taisykles. 
Kad netyčia per aštriai nepradrėkstum 
glotniai nulakuoto socialistinio modelio 
paviršiaus, kad užsimiršęs nesuabejotum 
neliečiamom marksizmo idėjom ir iš ša
lies primesta valia.

Kaip sugeba rašytojas ar kitas meninin
kas jau darbo procese apriboti savo kūry
binę mintį? Nei cenzūros, nei viršininkų 
rankos betarpiškai negali murkdytis tavo 
sieloje. Jų funkcijos yra kitos: iškupiūruo
ti. uždrausti, nutildyti, likviduoti. Bet čia, 
šitoj intymioj srity, yra paslaptis, supran
tama tik tarybiniam žmogui. Tai tavo Vi
dinis Cenzorius, tavo antrasis „aš", su ku
riuo tu išmoksti gyventi kasdien: kurda
mas, galvodamas, bendraudamas su žmo
nėm. Jis gerai išdresiruotas, jautrus laiko, 
konjunktūros permainoms. Šita sąvoka 
verta įamžinimo, nes tai būtent šios tota
linės sistemos ir jos pagimdytos patologiš
kos baimės pasekmė. Tai jau naujos dvi
lypės socialistinio žmogaus kokybės for
ma ir pilnai nesuvokta, katastrofiška jo 
drama. Kartais tas vidinis cenzorius turi 
ir kitus vardus. „Standžiau suveržkime 
savo dvasinius korsetus“, — viešai yra ra
ginęs savo kolegas vienas žymus ar gabus 
mūši) poetas, pastaraisiais metais pasun
kėjus ideologinei situacijai. Ir „dvasinis 
korsetas“ iš tikrųjų pastoviai formuoja 

menininkų sielas, Vidinis Cenzorius budi 
dieną ir naktį. Ir pagaliau nepastebimai 
demoralizuoja žmogų, naikina jo atsparu
mą, moko vergiško prisitaikymo ir žlugdo 
pačią kūrybą. Visų pirma, jo dėka mūsų 
branginamai kultūrai gresia pavojus išsi
gimti.

Todėl nenuostabu, kad šitoj daugiaaukš
tėj žmogaus priklausomybėj — nuo savęs 
iki sistemos viršūnių — mes kartais pati
kim lietuviškos valdžios labdaringais no
rais palaistyti džiūstantį mūsų kultūros 
medį. Ir dažnai užmirštam, kokia kaina ir 
kokiu kalkėtu vandeniu nuodijamos to 
medžio šaknys. Milžiniškais tiražais eina 
knygos, užkimšdamos smegenis makula
tūra. ir tu džiaugiesi, iš šito srauto išgrie
bęs vieną kitą tikros literatūros puslapį. 
Nuolat rengiamos oficialios tematinės pa
rodos, kur tu žarstai ataušusius vakarykš
čius pelenus ir didžiuojiesi, išrinkęs kele
tą šviežio ir gyvo kūrybinio pasireiškimo 
grūdų. Tu įpranti sėdėti bedvasiuose pro
giniuose spektakliuose ir nuolatinių jubi
liejų minėjimuose, nes žinai, kad „taip 
reikia“ ir kitaip šiandien negalima.

Bet yra ir kita šitos problemos pusė: 
tauta, kuri maitinasi šitais veidmainystės 
vaisiais. Prislėgti, išvarginti ar jau abe
jingais tapę žmonės, kurie neturi jėgų, lai
ko ir reikiamo įgudimo skaityti tarp eilu
čių, ilgai žarstyti pelenus, kol juose rasi 
deimantą. Jie priima viską be atrankos, 
godžia ir atvira burna — nuo meninių dai
nų švenčių ir iškastruotų filmų iki eilinio 
poezijos rinkinio, paskutinio žurnalo pus
lapio —- ir palaipsniui praranda tikro me
no skonį, teisybės spalvą, laisvo dangaus 
kvapą. Koks bus tokios masinės mūsų kul
tūros nuopelnas, jei žmonių protai atpras 
nuo laisvos minties, sudvasintos kūrybos, 
kaip nuo grynos rugių duonos, ir bus pa
jėgūs virškinti tik fiziologinį skiedinį? Ką 
pasakys mūsų ateinančios kartos, jei per 
stebuklą jos dar paveldės mūsų ilgaamžį 
atsparumą? Ir ką po mūsų atras istorikai, 
pavartę mūsų knygas, mūsų drobes ir su
dūlėjusių standartinių projektų šūsnis? 
Ar išskaitys jie, neišgyvenę šitų dvilypių 
pastangų laiko, mūsų potekstes, mūsų už
šifruotas mintis ir užgniaužtą saujoje 
skausmą?

Mes nesiliaujam tikėję geresnių laikų, 
naujų „atlydžių“ iliuzija, kuri dabar vis 
labiau tolsta. Ir kantriai nešam savo kry
žių. panarinę galvas, eidami paskui savo 
„geruosius viršininkus“, nedrįsdami su
abejoti. pasipriešinti, sustoti, kad tik bet 
kokia kaina išlaikytume savo tautos gy
vybę. kultūros eigą. Čia yra istorinė pras
mė ir daugelio menininkų šventa misija. 
Bet. jei geležinė totalinės sistemos ranka 
visai prispaus mūsų galvas prie žemės, ar 
pasiteisins tas visuotinis nuolankumas?

Mano maža tauta sunkiai sukasi šitame 
užburtame dvilypių problemų rate, neras
dama išeities. Ir nėra durų, kurios išves
tų ją iš tos kafkiško slogučio būsenos. Ir 
mano galioje tik paliudyti savo brolių 
skausmą ir iškelti kūrybos problemas, ku
rios juos kankina. Iš savo beteisės emig
ranto padėties, iš to balto paraštės lauko, 
kuriame dabar esu, aš norėčiau tik pri
minti žmogui jo natūralią žmogišką teisę 
pasirinkti — priklausomybę ar vidinę lais
vę, susitaikymą ar kad ir tykų, išdidų pro
testą, kuris kartais reikalingas, kad žmo
gus neprarastų savo vienintelio, jėga ne- 
išplėšiamo turto — dvasinio atsparumo.

„Draugas“, Nr. 45

KLAIDINGA PROPAGANDA APIE 
LIETUVĄ

Amerikos universitetus ir miesto biblio
tekas užplūdo komunistų pagaminta ir iš
leista knygutė apie Lietuvą — „Lithuania 
— Past and Present“. Leidėjais pasirašo 
„American Lithuanian Literary Associa
tion", 102-02 Liberty Ave.. Ozone Park, N. 
Y. Tai vieta, kur leidžiama komunistinė 
Laisvė.

Knyga neturi autoriaus. Ji paruošta ko
munistinio kolektyvo Vilniuje ar net Mas
kvoje. Lietuvos praeities toje knygoje be
veik nėra. Keliom eilutėm prisimintas Vy
tautas, Kęstutis. Vytenis. Apie nepriklau
somą gyvenimą visi faktai yra klaidingi ir 
melagingi. Plačiausiai aprašomas revoliu
cijos judėjimas ir komunistų partijos 
veikla. Plačiai aprašoma, kiek „gero“ pa
darė sovietai, okupavę Lietuvą, išlaisvinę 
iš nacių ir fašistų. t

Knyga siuntinėjama nemokamai, kaip 
leidėjų dovana. Ji patenka ir į „reference" 
sąrašus, bendras skaityklas ir taip klaidi
na žmones.

Panaši knyga apie Lietuvą yra išleista 
ir ispanų kalba, siuntinėjama taip pat uni
versitetams. Ta knyga spausdinta Mask
voje.

Kartais pasitaiko, kad mes pažvelgia
me į kūdiki ir pagalvojame: kas tavęs lau
kia gyvenimo kelionėje?

Mąstome: greitai, vaikeli, ir tu suprasi 
nuogo gyvenimo tikrovę.

Gyvenimo kelias nėra lygus. Jis eina 
kalvomis ir slėniais, vingiuojasi, šakojasi. 
Yra duobių, griovių, įvažų. Kai kurie ke
leiviai įstrigę ten ir pasilieka, beviltiškai 
žvelgdami į pro šalį slenkančią srovę. Pa
kelėje yra gražių rožių, kurios savo švel
numu suvilioja, bet atsilygina aštriais 
spygliais. Yra stambių kliūčių ir retų po
ilsio lx?i trumpo džiaugsmo vietelių. Nu
galime vieną kliūtį, už kito gauburio ar 
vingio laukia kita. Kai kurie žmonės drą
siai ir ryžtingai grumiasi su šio pasaulio 
kliūtimis, bet prieš dvasinius sunkumus 
susmunka, neišsilaiko. Padaro pirmą mi
lijoną, pasiekia vienos kalvos viršūnę, o 
akys godžiai žiūri j sekančias viršūnes, ki
tus milijonus, dar didesnius pasisekimus. 
Toks žmogus užmiršta savo bendrakelei
vius, nejaučia jų skausmo ar džiaugsmo. 
Mato tik pats save ir tuos, kurie yra jam 
naudingi. Jis grumiasi, neša sunkią turto 
bei galybės naštą ir pagaliau po ja su
gniūžta. Kelionė pasibaigia po žalia pake
lės velėna. Milijonai pasidaro beverčiai 
kaip pajūrio akmenėliai, galybės skeptras 
virsta paupio nendre.

Ne kiek toli nueita yra svarbu, bet kaip 
eita, gyventa. Daug kilnesnis yra žmogus, 
kuris sustabdo savo žingsnį, palaidoja sa
vanaudiškumą ir rūpinasi savo bendrake
leiviais. Kaip Kristus jis ištiesia pagalbos 
ranką vargstantiems, paliegusiems, klupi- 
nėjantiems. Jis moka atidaryti savo širdį 
ir pasidalyti jos dvasiniais lobiais su ki
tais. Tie žmogaus sielos turtai atstoja vi
sus žemiškus milijonus. Jie gal ir nepade
da žmogui nueita toli šios žemės keliu, jie 
nukreipia jo akis ne j viliojančius šio pa
saulio horizontus, bet į begalybę — tikrą
jį mūsų kelionės tikslą.

A. Geryba

PAGUODA III
Jau atspausdinta ir tuoj pradedama 

siuntinėti skaitytojams B. Railos PAGUO
DOS III dalis, šis tomas yra pats įvairiau
sias, nes šalia literatūros, liečia dar kelias 
mūsų kultūrinio gyvenimo sritis (specia
lus skyrelis paskirtas ir Nidos Klubui). 
Taigi bus ir pats įdomiausias. Kas nori 
turėti visus šio monumentalaus veikalo 
tomus, patartina pasiskubinti įsigyti pir
mąsias dvi dalis, nes vėliau gali jų pri
trūkti.

šičia patelkiama keletas spaudos at
siliepimų apie pirmuosius du PAGUODOS 
tomus, iš kurių matyti, kaip entuziastin
gai jie buvo sutikti

KRITIKŲ ATBALSIAI APIE PAGUODĄ

SUMANIAI ATLIKTAS FOTOMONTAŽAS

A. Pagramantis
• ••

„Niekam pasauly aš nepavydžiu..." — 
A. Jakštas

Niekam pasauly aš nepavydžiu: 
Sinkiu! — Slnkienės, nei turto didžio, 
Jonui — vedybų, Petrui — skyrybų, 
Skiriu! — spaustuvės, Mitkienei — 

grybų...
Vieno tik daikto man labai gaila. — 
Kodėl nemoku rašyt, kaip Raila.
Kad taip mokėčiau plunksną vedžioti, 
Neduočiau niekam nė išsižioti!
Vieną sutrinčlau, kitą sumalčiau. 
Trečią Jgrūsčiau į stalo stalčių... 
Jeigu ketvirtas galvą pakeltų. —
Kalčiau su plunksna, tartum su kaltu... 
Ir nebeliktų žemėj man priešo — 
Pikto, nei dlkto, slapto, nei viešo...

Niekam pasauly aš nepavydžiu: 
Santvaro aukščio, plikės Rimydžlo... 
Vieno tik daikto man labai gaila, — 
Kodėl nemoku rašyt, kaip Raila...

(„L. D.“)

.....Plačiai ir nuo seno pažįstamas savo publi
cistika, dabar pasirodančia knygų forma („Tam
siausia prieš aušrų“, „Versmės ir verpetai“, „Lau
mių juosta“, „Dialogas su lietuviais“). Bronys Rai
la laikomas kontroversine asmenybe. Artimiau jo 
nepažįstantiems jis vaidenasi, kaip pusėtinas priešgi
na, akižara, blaivaus proto, aštrios plunksnos, va
karietiškos mokyklos žurnalistas. Gerai pažįstantis 
savo amato plonybes, gerai žinantis taip pat, kad 
publicistika liks kupletais, libretų operoms rašymu, 
jei nepraskambės joje atvirybė, drąsa pažvelgti į pa
dėtį iš naujo stebėjimo taško... Žvelgiant į „Paguo
dą" kaip visumą, kaipo pažinties vertės dokumen
tų, tenka shtikti, jog ji yra nuosekliai ir sumaniai at
liktas fotomontažas, „pictorial history“.

Broniui Railai. .....kaip ir kiekvienam kritikui, 
įkaisti reikia tam tikro laiko. Ir išorinio akstino. 
Neretai reikia pasijusti puolamam. Tada pabunda 
jo temperamentas. Jei skaitytojas pasigėrės ar bent 
su įdomumu perskaitys ilgėlesnį rašinį apie Leoną 
Skabeikų. tai kaip tik todėl, kad įšėlęs Raila išeina 
jame laužyti iečių su visit /apokrifų internacionalu. 
...Railos publicistika spalvingiausią, kai jam proga 
pereit į priešpuolį, pliekti atkirtį, ypač sovietiniams 
oponentams. Taip pat, kai proga atskleisti mažiau 
Žinomus faktus ar kovoti su įsišaknijusiais prieta
rais ir dogmomis a la: sveikame kaime — sveika 
siela“.

Vytautas A. Jonynas. DRAUGO kultūrinis 
priedas (Nr. 198, 1974 ir Nr. 3. 1975 m.)

PA TA R IMA S JA UN1ES1EMS 
VISUOMENĖS VEIKĖJAMS

„Paguodų nevilty suteikė Bronys Raila. Be
skaitant jo paskleistas PAGUODAS, dingtelėjo, 
kad — štai kur pati ryškiausia, spalvingiausiai nu
piešta mūsų visuomenės pastarojo ketvirčio šimtme
čio veikimų, mąstymų ir susipiovimų panorama.'.. 
Čia nebe PAGUODA, o PAGUNDA! Tik paimkit 
ir paskaitykit tas PAGUODŲ knygas. Jei kuriems 
atrodys, kad jos nedaug ką sako, tai statykit kryže
lį ant savo veikėjiškos „karjeros“: jūsų visuomeniš
kumo gįslelės negyvai gimusios ir iš jų nieko nebus.

„Bet kieno visuomeninė gyslelė gyva, tas neat
silaikys prieš pagundą susipažinti ir su to paties 
Bronio Railos Dialogu su lietuviais. O tada ir su 
Versmėmis ir verpetais, ir su Laumių juosta, ir su 
Paskendusiu pasauliu, net ir su Tamsiausia prieš 
aušrų... Daug, sunku? Betgi pabandykit: dar negir
dėjau. kad Railą skaitydamas kas nors būtų labai 
pavargęs. Ne. Sunkių pastangų toms knygoms skai
tyt nereikia. Kartais kai kam nebent atsitraukt gali 
būti sunkoka.

„Pamatysit, kaip dažnas iš jūsų tikrai be dide
lio vargo, netgi su nemažu malonumu ir pasitenki
nimu. įstosi! į kelių, kuriuo einant tampama savo vi
suomenės veikėjais ir net vadais. Pastebėsi/, kad 
skaitot ne pretenzijų į šventraštį, kurio kiekvienas 
teiginys lyg būtų neginčytina išmintis. Skaitysit iš
šūkius — mąstyti apie mūsiškes visuomenines-tau- 
tines problemas, jas giliau ir iš kitų šaltinių pažint, 
svarstyt ir sąmoningai — gal ir kūrybingai — 
spręst“.

Vincas Rastenis, AKIRAČIAI, Nr. 10. 1974

RŪPESTIS. KAI MIESTAS PERSVERIA 
SODŽIŲ

„Mūsų nelaimė yra ta, kad pakeitimas tautinio 
gyvastingumo bazės iš liaudiškos į miestišką yra už
davinys, kurį sėkmingai galėtų atlikti tauta, turinti 
nepriklausomą valstybę. Mes tos esminės sąlygos 
neturime, tad vargu ar būtų tikslu iš karto nubraukti 
šimtmetinės tradicijos liaudišką kultūrą, neturint 
nieko geresnio jos vietoje pastatyti... Vis dėlto B. 
Railai priklauso nuopelnas už viešą kėlimų proble
mos, kuri neišvengiamai į mus artėja ir kurią sutik
ti mes nesame pasiruošę. Pasiruošimas reikalingas 
ne „bačkinis“, bet akademinis, kuris, nežiūrint ke
lių jau buvusių mūsų mokslininkų suvažiavimų bei 
simpoziumų, nėra rimtai nė pradėtas“.

A. Rinkimas, TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI, 
N r. 40. 1974

KAIP KITAM RAŠYTOJUI ATRODO 
PAGUODOS STILIUS?

„Raila yra perfekcionistas, tobulybės neatlai
dus ieškotojas tiek savo pasaulėžvalgoje, tiek savo 
kūryboje. Jis skelbia savo idėjas rūpestingai išieško
tu stiliumi ir kalba. Kažkas pasakė: taisyk žodžiui 
vietą, kaip svečiui patalų. Raila lietuvišką žodį 
brangina neišpasakytai ir kloja jam ko gražiausią 
patalą. Šiuo požiūriu jis yra mūsų žurnalistinės kal
bos atnaujintojas. Aš nežinau mūsų žurnalistikos 
istorijoje nė vieno publicisto, kuris būtų rašęs tokiu 
originaliu ir individualiu stiliumi... Turiu galvoje jo 
humorą, vietomis sarkazmų. Vietomis skaitant juo- 
džiausiame pesimizme išmirkytų jo publicistiką nie
ku būdu negali susilaikyti nešyptelėjęs, kai jis tau 
kyšteli humoro gabaliukų, netikėtą palyginimą ar
ba žybteli sarkazmu, ir pesimizmo migla pragiedrė
ja. Tatai nekeičia jo pagrindinės minties, tik apvel
ka ją šiltesniu apdaru. Tuo būdu Railos raštų skai
tymas pasidaro labai patrauklus ir reta intelektua
linė pramoga“.

Vytautas Alantas. DIRVA Nr. 62. 1974
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

Sapnas. Ar neteko sapnuoti šitokio ar 
panašaus sapno: kažkieno vejamas bėgi; 
kelias, kuriuo bėgi, atrodo, neturi nei ga
lo, nei pradžios; retkarčiais prašvinta, 
šiaip jau melsvai ar raudonai tamsu; bėgi 
išsigandęs, padusęs, bet pabėgti nuo kaž
ko baisaus negali; o visgi ateina ta aki
mirka, jog manai, kad štai pabėgai, bet... 
tuo pačiu metu pastebi, kad žemė po ko
jomis pradeda judėti ir slinkti; staiga pa
matai, kaip pamažu atsiveria praraja; ji 
darosi vis platesnė ir gilesnė, žvelgi į pra
rajos gilumą ir matai įvairias žmogaus ir 
gyvulių pavidalo šmėklas; dabar viskas 
tarsi aprimsta — niekas nebesiveja ir ke
lias, rodos, baigiasi, stovi ir tartum kažko 
lauki susimąstęs... Iš prarajos gelmių pra
deda kilti didelė juoda ranka, raudonai 
įkaitintoje pirštinėje; ji kyla iš lėto, ra
miai, vis aukštyn ir aukštyn... Tu, mažas 
žmogeli, stovi ties milžiniška baisia pra
raja, milžiniška juoda ranka štai jau pra
deda pamažu iš viršaus lenktis į tave, — 
dar sekundė ir ji tave paims, suspaus, 
kaip musę, ir su pasišlykštėjimu įmes į 
prarają... ir vėl bus tylu! Bet, ačiū Die
vui, kiekvienas sapnas visuomet pasibai
gia — tu mažas žmogeli, atbundi visas 
suprakaitavęs savo minkštoj numylėtoj 
lovoj.

Man norėtųsi galvoti, kad šiuo metu 
panašaus sapno yra išprievartaujami JAV 
prezidentas G. Ford ir jo užs. reik, sekre- 
retorius dr. Kissingeris. Dar blogiau — jų 
,sapnas“ nebėra daugiau sapnas, bet nuo
ga realybė. Buvo laikas, kada dr. Kissin
geris sapnavo gražų liūliuojantį sapną, ža
dėjusį triumfalinius laimėjimus, auksu 
išdabintus nuopelnus ir atpildus. Deja, 
vietoj to — praraja...

»»•
Prieš kurį laiką žurnalistų klubo pri

ėmimo metu dr. Kissingeris savo kalboje 
pasakė: „Mūsų tautos istorijos bėgyje mes 
pripratome galvoti, kad bet kuri proble
ma gali būti išspręsta ir geri norai priva
lo baigtis gerom išdavom. Svajonės ir įsi
vaizduoti tikslai nebuvo sapnai, bet logiš
kų veiksmų realybės, jeigu tik buvo eina
ma teisingu keliu. Kas pagaliau yra tik
rai svarbu, tai klausimas ar veiksmas pa
liko pėdsakus ir ar pagal paliktus pėdsa
kus tas veiksnias buvo tik įvykis ar sukū
rė naują laikmetį.“

Taip kalbėjo dr. Kissingeris, kada Viet
namo karas artėjo prie galo ir karo pa
liaubų planai buvo jau surašomi. Pasta
rieji turėjo būti pamatu krašto taikai ir 
tautos gerbūviui mažiausiai bent vienos 
generacijos laikotarpiui. Taip galvojo ir 
tikėjo bent jų autorius dr. Kissingeris. 
Tai buvo jo liūliuojantis sapnas.

Deja, vos tik metams praslinkus, beveik 
visa Indokinija (Vietnamas, Kambodija, 
Laosas) vėl suliepsnojo ir baigia degti. 
75.000 Amerikos žuvusiu kareivių kapai 
greit bus užversti pelenais. Nei vienas in- 
dokinietis nepravirks ir nesuvilgis jų aša
romis, o jeigu ir prisimins, tai su kartėliu 
pasakys — jie griovė mūsų kraštą, jie 
šaudė, jie prievartavo... Ir tai bus viskas. 
Tik istorijoj, geriausiu atveju, gal bus pa
rašyta — jie atėjo, kariavo ir žuvo.

Ir štai, naudojant dr. Kissingerio žo
džius, jau atėjo laikas paklausti — ar vi
sa tai buvo tik įvykis, ar naujo laikmečio 
(gadynės) kūrimas?

Vargu ar begalima abejoti, kad tiek In
dokinija, tiek JAV baigia vieną ir pradės 
kitą laikmetį — naują, jau ryškėjantį, bet 
dar nežinomą.

Manau, kad tie, kurie galvoja, kad štai 
karas Indokinijoj artinasi į galutinį spren
dimą, aprimusios nesantaikos aistros virs 
kūrybine jėga, kuri sukurs gerbūvį, suras 
Indokinijai vietą ir paskirtį pasaulyje, — 
klysta.

Prancūzams išsikrausčius, amerikie
čiams apleidus, Indokinija taps atviru 
lauku Kinijos ir Sovietų Sąjungos žiau
riam „diplomatiniam“ lenktyniavimui. 
Karui vykstant, abu milžinai buvo vieno
dai suinteresuoti neįsileisti trečiojo (JAV) 
į Azijos kontinentą. Todėl abu dalyvavo 
jame vienodais milžiniškais ginklų kie
kiais, dažnai net mėgindami pralenkti vie
nas kitą. Karui gi pasibaigus, pasibaigė ir 
bendras tikslas. Vietoj jo atsirado du žiau
riai priešingi tikslai — Kinija ir Sovietų 
Sąjunga jaučiasi vienodai užsitarnavusios 
laikyti Indokiniją tik savo įtakoje arba 
net globoje. Sunku net įsivaizduoti, kad 
Kinija pakęstų bet kurį Sovietų įsitvirti
nimą Indokinijoj ir tuo pačiu leistųsi So
vietų apsupama iš rytų ir pietų, turint il
gą Sibiro frontą šiaurėje.

Išvada darosi aiški — abu kraštai nau
dos visas galimas priemones savo tikslui 
pasiekti. Turint galvoje abiejų kraštų be
veik neišsemiamą potencialą ir atsargas, 
tos „galimos priemonės“ yra lygiai tiek 
pat neribotos.

štai ir naujas Indokinijos laikmetis — 
komunizmo milžinų kova1 komunistinėse 
džiunglėse, šitokiai nykiai padėčiai pasi
priešinti Indokinija galėtų tik vienu būdu 
— greit persiorganizuoti, skubiai susitai
kyti ir pasiskelbti nuo bet kurių „globų“ 
nepriklausoma, panašiai, kaip Jugoslavi
ja. Ar Indokinija sugebės tai padaryti?

Prisimenant „Watergate“ aferą, sensa

cingą Nixono atsistatydinimą, katastrofiš
ką Vietnamo karo pralaimėjimą — visa 
tai įvyko labai trumpame laikotarpyje, — 
sunku beįsi vaizduoti, kad Jungtinių Ame
rikos Valstybių tauta, kokia didelė, išdidi 
ir galinga ji bebūtų, liks visų tų įvykių 
nepaliesta, nesukrėsta, nenusivilusi. Tai 
būtų tiesiog viršžmogiška. Belieka tad tik 
vienas labai svarbus klausimas — kiek gi
liai ir kuria kryptimi?

Šį laišką berašant, didieji anglų laikraš
čiai įsidėjo JAV prezidento G. Fordo at
vaizdą su mažu Vietnamo vaiku ant ran
kų. Atvaizdas įtaigojo kažkokį gilų liūde
sį ir gailestį, bet be pagarbos didžios tau
tos pirmajam piliečiui.

Prieš kelias dienas prezidentas G. Ford 
sukvietė spaudos atstovus. Kalbėdamas 
apie Vietnamo katastrofą, jis beveik iste
riškai pakartotinai šaukė — kitos drau
giškos tautos, kur jos pasauly begyventų, 
turi būti nepalaužiamai tikros, kad JAV 
jų niekuomet neišduos ir neapleis!..

Šitas didžiosios tautos prezidento iste- 
riškumas kaip tik ii- sukelia daug abejo
nių: atseit, prezidentas nėra tikras, ar jis 
bepajėgs vadovauti ir vesti su savim savo 
didžiąją, bet gelmėse sukrėstą tautą. Ne
reikės ilgai laukti — įvykiai greit paro
dys. Štai Izraelis stovi pirmas tų draugin
gų tautų eilėje ir laukia paramos. Kiek 
toliau nuo Izraelio toj pačioj eilėj stovime 
ir mes, lietuviai. Tiesa. Lietuva jau buvo 
kartą išduota ir parduota, bet dar ne vi
sai. šią vasarą, kada Sovietai tikisi ir nori 
sėkmingai užbaigti Europos Saugumo kon
ferenciją, Lietuva bus labai reikalinga 
JAV paramos. Ar ji bus suteikta? O gal 
sukrėsta didelė Amerikos tauta bus nebe
pajėgi ir išduos Lietuvą antru kartu?!...

Šitokių ir panašii; klausimų plotmėje 
-OpSA JĮ SBĮBUIUd SĮUTĮTĮOd AVf IaI°!§ Pfl 
štai ir prasideda naujas JAV laikmetis, 
vaujama pergalė Vakarų pasaulyje buvo 
neginčytini ir kažkaip savaime aiškūs. Bet 
kai paaiškėjo, kad iki šiolei nežinomas, 
apšepęs vietnamukas gali perblokšti išdi
dų amerikietį, tai tas JAV politinis pri
matas staiga kažkur dingo ir jo vietoje 
atsirado kažkokia nejauki tuštuma. Jeigu 
toks storis bus tik trumpalaikis, jeigu JAV 
greit vėl atsipeikės, tai viskas vėl grįš į 
seną, kad ir žymiai perstatytą, vagą. Bet 
jeigu nebus surasti nauji keliai tuštumai 
užpildyti, tai visai natūraliai į ją skverb
sią artimiausias pretendentas — Sovietų 
Sąjunga.

Tiesa. JAV politikų tarpe jau pradeda 
atsirasti tokių, kurie pradeda galvoti, kad 
„detante“ su Kremliumi yra pakankamai 
stiprus politinis įrankis ir galėtų pilnai 
pakeisti JAV militarinį pajėgumą. Girdi, 
„detantės“ dėka Sovietai jau pasidarė la
bai prikalusomi nuo JAV finansiškai, 
techniškai ir prekybiškai. Argi iš tikrųjų 
taip?!

Labai neseniai Sovietai buvo labai įspū
dingai pademonstravę savo „priklausomu
mą“ nuo Amerikos. Kai Vašingtono poli
tikai mėgino įrašyti j prekybos sutartį žy
dų emigracijos iš Sov .Sąjungos palengvi
nimą, tai Kremlius net be jokio įspėjimo 
nutraukė sutartį. O amerikiečių nuomone, 
ji buvo tokia naudinga Sovietams, kad iš 
gailesčio Baltieji Rūmai beveik buvo pa
plūdę ašaromis.

Rimtai ir trumpai šiuo reikalu galima 
pasakyti tik viena — jeigu JAV tikrai yra 
pasiruošusios naudoti „detantę“ kaip savo 
vyriausią kortą tarptautiniame lošime 
prie to paties stalo su Sovietais, tai Vaka
rų pasauliui (JAV įskaitant )tikrai prasi
dės naujas laikmetis ir, be to, labai pavo
jingas.

Lietu vio susimąstymui
Prof. J. Eretas rašo:
„Kitas emigracijas žlugdė bėdos, netur

tas, alkią: mums gi, paradoksiškai, pavo
jus gresia nuo migdančio gerbūvio, mus 
užliūliuojančio pertekliaus. Bet mūsų tur
tai tebus dėmė bei nuodėmė, jeigu nėra 
panaudojami tremties mums uždedamoms 
pareigoms atlikti. įsidėmėkime, kad tas, 
kuris pinigais ima galvoti, greit pinigams 
ima ir gyventi. Tuo būdu pasiners tame 
veltėdiškame miesčioniškume, kuris žudo 
mūsų talentus, pakerta mūsų užsimojimus 
ir silpnina net fizišką mūsų atsparumą. 
Liūdna, jei mūsų gabumus vilgo skausmo 
ašaros, bet dar liūdniau, jei juos aptaško 
pertekliaus taukai (mano pabraukta S. 
K.).

„Išeivijos klausimais“ psl. 29, 30.
Iki pasimatymo čia arba Karaliaučiuje

Stasys Kuzminskas

NAUJAS FILMAS
Lietuvoje pagamintas naujas spalvotas 

filmas „Sadūto — Tūto“. Scenarijų parašė 
V. Žalakevičius, režisierius — Grikevi- 
čius. Filmas vaizduoja šių dienų dailinin
kų gyvenimą, jų darbą ir tarpusavio san
tykių problemas.

LIETUVOJE
„TIESA“ APIE TRAUKINIO AVARIJĄ
Balandžio 6 d. „Tiesa“ išspausdino pir

mame puslapyje tokią žinutę:
^Lietuvos TSR Ministrų Pranešimas
Šių metų balandžio 4 dieną Žąslių stoty

je įvyko priemiestinio keleivinio traukinio 
Nr. 513, važiavusio iš Vilniaus į Kauną, 
avarija.

Yra žmonių aukų. Sudaryta vyriausybi
nė komisija, tiriamos avarijos priežastys.

Ministrų Taryba reiškia gilią užuojautą 
tragiškai žuvusiųjų giminėms ir artimie
siems.“

Pranešimas laikraščio kampe iš dviejų 
pusių apvestas juodom tarsi gedulo lini
jom. Kaip iš turinio matyti, jame nieko 
nekalbama apie dviejų traukinių susidū
rimą, nei apie žuvusių žmonių skaičių.

Žinia, matyti, laikoma gana svarbia, nes 
ją pranešė ne Eltos agentūra ar koks laik
raščio korespondentas, bet pati ministrų 
taryba.

Buvo galima tikėtis, kad daugiau žinių 
bus kitos dienos (balandžio 7-tosios) nu
meryje, tačiau Londono jis visiškai nepa
siekė.

KAIMAI PRANYKS 1990 IMį.
J. Maniušis Maskvos laikraštyje „Sels- 

kaja žizn“ išspausdino straipsnį apie Lie
tuvos kaimo statybas. Be kita ko, ten sa
koma, kad gyventojų persikėlimas iš vien
kiemių į kolchozų gyvenvietes galutinai 
bus baigtas 1990 metais.

PLEČIA ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJĄ
Žemės ūkio akademijos rajone, Norei

kiškėse, statomi nauji hidromelioracijos 
rūmai. Juose bus įrengta daugiau kaip 
pusantro šimto auditorijų, kabinetų ir la
boratorijų. Studentų skaičius padidės 
1500. Numatoma atremontuoti ir akademi
jos centrinius rūmus. Studentams būsią 
pastatyti keli 16 aukštų bendrabučiai.

M. K. ČIURLIONIO ATVIRUTĖS
„Vagos“ leidykla M. K. Čiurlionio šim- 

tosioms gimimo metinėms išleido 18 atvi
rukų komplektėlį „Žiema, Pavasaris, Va
sara“, sudarytą iš to paties pavadinimo re
produkcijų aplanko, su Vytauto Landsber
gio tekstu. Rusų kalba 15.000 egz. buvo iš
leista M. K. Čiurlionio sesers Jadvygos 
Čiurlionytės knyga „Atsiminimai apie M. 
K. Čiurlionį“, išversta Alisos Berman.

MELŽĖJA — DIDVYRĖ
L. Brežnevas pasiuntė specialų pagyri

mo laišką Estijos karvių melžėjai Leidai 
Peips už pavyzdingai atliekamą darbą. Su 
tuo laišku dabar supažindinamos ir Lie
tuvos karvių melžėjos, nes pieno gamyba 
yra viena svarbiausių Sovietų Sąjungos 
ūkio problemų. O melžėjoms tai yra leng
viausias būdas įsigyti socialistinės didvy
rės vardą. Štai Elmininkų bandymų sto
ties karvių melžėjai Genei Galinienei, pir
mūnei ir pirmos klasės meistrei neseniai 
suteiktas Socialistinio Darbo Didvyrės 
vardas, ji išrinkta LTSR Aukščiausios Ta
rybos deputate. Nori pasidaryti darbo did
vyriu — mokykis gerai melžti karves.

KAIP APSIRENGTI BAŽNYČIOJE
1974 m. sausį Klaipėdos miesto Vykdo

mojo komiteto pirmininko pavaduotojas 
Ruginis įsakė Klaipėdos klebonui nuvyti 
nuo altoriaus adoruotojas, nes jos apsiren
gusios tautiniais rūbais. Ruginio nuomo
ne, tokiais rūbais bažnyčioje negalima pa
sirodyti. Klebonas, bijodamas turėti ne
malonumų, adoruotojas pažadėjo leisti 
prie altoriaus tik tada, kai jos iš Vykdo
mojo komiteto atsinešiančios raštišką lei
dimą... Tikintieji Ruginio draudimu giliai 
pasipiktinę: „Kur tikėjimo laisvė, jei val
džios pareigūnai nurodinėja, kokia sukne
le einant į bažnyčią galima rengtis?“

PASIBAIGĖ IŠKILMĖS
Kovo 29 d. iš Lietuvos išvyko Baltaru

sijos literatūros ir meno dienų Lietuvoje 
dalyviai. Lietuvoj jie lankė paskirus mies
tus, mokslo įstaigas, pramonės įmones ir 
kolūkius. Buvo ruošiamos baltarusių me
no parodos, koncertai, taut, ansamblių 
pasirodymai. Ypačiai svečius vaišinę, va- 
duodamiesi lietuvišku papročiu, kolūkiai. 
Baltarusis poetas Kalačinskas tą vaišin
gumą net dainom apdainavo:

Triūsė moterys.
Kepė ir virė:
Visas stalas — vieni skanumynai.
Vyrai girą gurkšnoja
Ir giria,
Kvepia žirniai ir sūryje kmynai.

Gal ne be reikalo viena moterėlė atvy
kusi giminių aplankyti visiems aiškino, 
kad Vilnius esąs senas Baltarusijos mies
tas...

„BITUKO“ PLOKŠTELĖS
Kauno silikatinių dirbinių gamykloje 

„Bitukas" pradėta gaminti kalibruotos 
termoizoliacinės akyto betono plokštelės, 
kurios statyboje dažniausiai naudojamos 
apsaugoti stogus nuo šalčio. Jos vartoja
mos visoje Sov. Sąjungoje.

Kalibruotos termoizoliacinės akyto be
tono plokštės kvadratinio metro stogo kai
na atpinga 0,38 rb. Šiemet gamykla išleis 
daugiau kaip 20 tūkstančių kubinių metrų 
šių gaminių.

Plokščių gamybos (tecHnologiją, įrtengi- 
mų brėžinius paruošė „Termoizoliacijos“ 
mokslinio tyrimo institutas, o įrengimus 
pagamino šio instituto eksperimentinė ga
mykla.

PO 20 METŲ
MM

KEIČIASI LIETUVIŲ
SODYBOS VEIDAS

Jeigu tai būtų padaryta žmonių, ku
riems priklauso valdžia ir spauda, tai šio
mis dienomis Hampshire, Surrey, o gal 
dar ir platesnių apylinkių laikraščiai rie
biomis raidėmis būtų paskelbę žinią apie 
naujo country klubo atsiradimą. Ir jie ta
da kalbėtų apie Headley Park, apie mūsų 
lietuviškąją Sodybą, apie Lithuanian 
Country Club.

Lygiai prieš dvidešimt metų prie Bor- 
dono poligono ribos lietuviai nusipirko 
krūmuose pasislėpusią buvusio laivinin
kystės biznieriaus McAndrews gana dido
ką, bet labai apleistą buveinę. Kas dar 
buvo likę savininkui mirus ir karui pasi
baigus, nupirko Kryžiaus Karų Ordino 
privatiška mokykla, valdžiusi pastatą vos 
keletą metų. Jie išsikeldami paliko tik vie
nintelį prisiminimą — salės sienoje kažin 
kurio mokinio ar mokytojo nupieštą Kry
žiaus karų paveikslą, kuris ir šiandien te
bepuošia didįjį židinį. Prieš lietuviams at- 
sikraustant, valkatos ir čigonai pasirūpi
no, kad net stogų vamzdžiai ir švininės 
balkonų dangos būtų išgabenta, nes po 
karo švinas buvo labai brangus...

Pradžia buvo nelengva. Apsigynus nuo 
dažno lietaus, pamažu pradėta kurtis. Pats 
pirmasis atsikraustė tuo metu Lietuvių 
Namuose dirbęs A. Žukauskas. Po poros 
metų ilgam laikui jį pavadavo J. Lūža.

Sunkūs tai buvo laikai. Iš karto buvo 
pradėtos kurti trys institucijos: prieglau
da, vasarvietė ir klubas. Vienas lenkas su 
pasididžiavimu vėliau prisimindavo, kad 
jis buvęs pats pirmasis vasarotojas, išsi
maudęs Sodybos vonioje. Bet šiltą vande
nį vedėjas iš virtuvės su kibiru jam pa
tiekęs... Pirmieji pensininkai ir svečiai 
miegojo kietose kareiviškose lovose. Apie 
kambarių šildymą nebuvo nė kalbos. Ba
ro bufetą atstojo išklypusiom kojom sta
liukas, kambarių sienas puošė moterėlių 
sudovanoti šventųjų paveikslai. Nebuvo 
automobilio prekėms atsigabenti ar senu
kams į bažnyčią nuvykti. Visur pėstute. 
(Dabar garaže bent du automobiliai, o So
dyboje net kapelionas apgyvendintas).

Skolų tada bijota — jau ir taip buvo ge
rokai prasiskolinta. Akcininkų sudėtųjų 
pinigų užteko beveik tik depozitams. O čia

Pinigai iš fleitos
Sakoma, kad užsieniuose vis pasirodo 

knygų, kuriose duodama tai šimtas, tai vėl 
kiek receptų, kaip praturtėti. Tik vėlgi 
sakoma, dar nė vienas žmogus, naudoda
masis tais receptais, milijonierium neta
po.

Pas mus tokia beprasmiška literatūra 
nėra leidžiama. Bet norinčių pralobti tai
pogi netrūksta. Tenka verstis saviveikli
niu būdu.

Vilniaus miesto vaikų muzikos mokyk
los Nr. 2 direktoriaus pavaduotoja Valen
tina Osipova su dideliu pavydu žvelgė į 
tuos žmones, kurie dirba sandėliuose, ba
zėse. Tenai, jos manymu, — imk, ką nori, 
nešk, kur nori... O ką gi paimti iš vaikų 
muzikos mokyklos?..

Gerokai pagalvojusi, muzikalių vaikų 
vadovė galiausiai rado išeitį. Sukūrė šim
tas pirmąjį pralobimo būdą, neužregist
ruotą netgi jokiuose užjūrių vadovėliuo
se. Negi 120 bosų ir 14 registrų akordeo
nas ne materialinė vertybė? Dar kokia 
vertybė! Kai ji vaikams mokytis skirtą 
akordeoną nunešė į Vilniaus lombardą, 
netgi 270 rublių įvertino! Po mėnesio ir 
antrą akordeoną ten pat atnešė...

Jeigu jau taip gerai einasi, po keleto 
mėnesių Osipova i lombardą atgabeno ir 
dar vieną akordeoną, o vėliau dar ir sak
sofoną pridėjo...

Jei taip ir toliau — šios vaikų muzikos 
mokyklos auklėtiniai greit net švilpynės 
nebebūtų turėję. Gal dar ir mokyklinius 
suolus būtų užstačius!. O ko gero — ir 
mokyklos pastatą, progai pasitaikius, iš
nuomojusi už atitinkamą asmeninę nau
dą... Tik vėlgi ir šią piktnaudžiavimo ylą 
iš maišo ištraukė liaudies kontrolieriai. 
Mat, kontrolieriai yra įsitikinę, kad muzi
kos mokyklos yra steigiamos ne atskirų 
asmenų pasipelnijimui, o tam, kad vaikai 
išmoktų groti...

„Tiesa“ 

reikia keisti Lietuvių Namus, gerinti 
spaustuvę, pirktis mašinas, leisti laikraš
tį ir knygas.

Pradėta nuo pagrindinių dalykų. Pagal 
seną lietuvišką paprotį, pirmiausia bend
romis jėgomis Sodybos kieme pastatytas 
lietuviškas kryžius. Jau gerokai pajuodęs, 
jis dar ir šiandien tebeliudija sunkius pir
mojo įsikūrimo žingsnius. Po to susirūpin
ta ki>tais neišvengiamais dalykais — švie
sa ir vandeniu. Nor ir prisiėjo samdytis 
darbo jėgos iš šalies, bet didelė jo dalis 
buvo padaryta pačių gyventojų rankomis. 
Sodyba pamažu stojosi ant nuosavų kojų 
ir pradėjo duoti net šiek tiek pelno.

Vėliau padėtis gerėjo, bet pažanga, ne
investuojant daugiau kapitalo, buvo lėto
ka. Paaiškėjo, kad pensininkų Sodyba per 
daug netraukia — šiuo metu vos keletas 
naudojasi jos grynu oru ir patogumais. 
Vasarotojų žymią dalį pasiėmė Costa Bra
va ir kitos pigios Europos vasarvietės. 
Daugelis aktyvių vyresniosios kartos lie
tuvių vasarotojų išvyko amžinųjų atosto
gų... Tad natūraliai pirmenybė atiteko 
klubui, nors nėra užkirstas kelias ir pen
sininkams bei vasarotojams.

Prieš ketvertą metų Sodybą perėmė 
jaunesnės kartos atstovai — B. ir J. Sna- 
baičiai. Pasidalinę darbais ir pareigomis, 
jie iš karto ėmė daugiau dėmesio skirti 
klubui. Pirmieji trys metai parodė, kad 
einant senuoju keliu, Sodybos pelningumą 
labai sunku padidinti. Nutarta užsitrauk
ti paskolą (suvalkiečiai visada mažiau 
skolų bijojo...), kurią pavyko gauti labai 
geromis sąlygomis. Prasidėjo pagerinimai, 
į kuriuos, kaip rašo savo pranešime klubo 
nariams B. & J. Snabaičiai, iki šiol jau in
vestuota apie 30.000 svarų.

Nors dar daug reikia viduje ir išorėje 
darbo įdėti, bet ir padaryta gana daug. 
Atnaujinti šildymo ir elektros įrengimai, 
modemuzuota virtuvė, atremontuotas val
gomasis kambarys. Visų darbų pasididžia
vimas, tur būt, yra naujai įrengtasis ba
ras ir pokylių salė, šitos patalpos, panau
dojus bent kelių inžinierių sutelktines jė
gas, įrengtos puikiai ir skoningai. Ypačiai 
gražus naujasis baras, kuriame labai vy
kusiai suderinti senieji mediniai sienų ap
mušimai (panellings) su modemiškais ba
ro įrengimais. Salės lubas puošia gražūs 
šviesų sietynai, atsimušdami į specialia? 
užsakytus lietuviškų raštų gražius dr bran
gius kilimus. Vidury palikta erdvė šokė
jams. Sienų dekoravimas dar nebaigtas. 
Jas puoš Lietuvos kunigaikščių paveiks
lai, o tuo tarpu salėje viešpatauja didžiu
lis medinis rankų darbų Lietuvos valsty
bės simbolis — Vytis.

Gerą klubą sudaro du neišskiriami ele
mentai: patalpos ir žmonės. Pirmųjų ne
bereikia minėti. Gal tik verta palinkėti, 
kad visi numatytieji darbai būtų galimai 
greičiau užbaigti. Žmonės pinigais sunkiai 
įvertinami- Jie privalo savąjį darbą mylė
ti ir jį suprasti. Vargu kas galėtų pasaky
ti, kad Bernadeta ir Justas savojo darbo 
nemėgsta. Per ketvertą metų įsigyta ne
maža ir patyrimo, kuris, laikui bėgant, 
dar vis didės.

Kiekvienos įmonės pasisekimo laidas 
yra sunkus darbas. Netoli Sodybos pažino
jau vieno nedidelio klubo savininką, ku
ris per šventes ar iškilmes pajėgdavo ap
tarnauti iki 300 žmonių. Paklaustas, kaip 
jis tai padaro, atsakė: „Keičiu savo pra
kaite permirkusius marškinius septynis 
kartus per vakarą“. Štai, kur tikrasis rak
tas į klubo pasisekimą!

Klubo oficialus atidarymas bus per tra
dicinį Sekminių sąskrydį gegužės 24-25 d. 
d. Gegužės 3 d. įvyksta neoficialus, lyg ir 
bandomasis naujai atremontuotų patalpų 
atidarymas, į kurį kviečiama tik ribotas 
klubo narių skaičius. Tai bus tarsi egza
minas — gera pradžia, pusė darbo. Visi 
lietuviai linki ir tiki, kad klubo veikla bus 
sėkminga. O nuo tos sėkmės labai daug 
priklausys ir mūsų kultūrinių darbų atei
tis.

Baigiant šią nepilną apybraižą, būtina 
paminėti, kad Lietuvių Sodybą nors ir ne
gausiais ištekliais yra parėmę daugelis pa
vienių lietuvių ir DBLS skyrių. Ypatingai 
išskirtini T. ir J. Bakaičiai, įrengę Sody
boje net visą miegamąjį kambarį dr šiaip 
įvairiomis progomis ją apdovanoję.
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MIRĖ L. SIMUTIS
Balandžio 17 d. Čikagoje, eidamas 83- 

čius metus, mirė žinomas JAV lietuvių vi
suomenės veikėjas ir publicistas Leonar
das Šimutis (g. 1892 m., Tauragės apskr.).

L. Šimučio veikla buvo labai plati ir ša
kota. Atvykęs į JAV (1913 m.), jis studi
javo teisę, literatūrą ir žurnalistiką. Akty
viai telkė lėšas nepriklausomybės atgavi
mo metais. 1926 m. buvo net sugrįžęs į 
Lietuvą ir išrinktas i III seimą. Tačiau 
po metų grįžo atgal.

Karui prasidėjus, buvo vienas iš ALT-o 
steigėjų, Balto organizatorių, „Draugo" 
dienraščio redaktorius. ALT-ui pirminin
kavo iki 1965 m., o iš „Draugo“ redakcijos 
pasitraukė 1968 m.

Už nuopelnus Lietuvai 1937 m. apdova
notas Gedimino ordinu, o Pijaus XII — 
Pro Ecclesia at Pon ti lice.

DAINAVIETĖS VAIŠINS JAUNIMĄ
Lietuvių Namuose vis dažniau besilan

kantis jaunimas atkreipė mūsų darbščių
jų dainaviečių dėmesį. Jos nutarė kiekvie
no mėnesio pirmąjį penktadienio vakarą 
9-11 vai. pavaišinti jaunimą kavute, o gal 
dar ir pyragaičiais ar sumuštiniais.

Girdisi, kad jaunimas žada net pradėti 
tautinių šokių repeticijas. Geros sėkmės!

SĄSKRYDIS LIET. SODYBOJE
Tradicinis lietuvių sąskrydis L. Sodybo

je šiais metais bus gegužės 24-25 d. d.
’Kas nori užsisakyti kambarius, prašoma 

iš anksto skambinti Sodybos administra
cijai (tel. Bordon, 2180). Taip pat prašo
me iš anksto pranešti .apie atvykstančias 
ekskursijas.

Kadangi šiemet sueina 20 metų nuo So
dybos įsigijimo, tai sąskrydis ruošiamas 
itin iškilmingas.

L. Namų valdyba ir Sodybos administ
racija kviečia visus D. Britanijos lietuvius 
šiame sąskrydyje dalyvauti.

Plačiau apie sukaktuvinę programą bus 
kitame „E. Lietuvio“ numeryje.

LONDONAS
LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 

LOTERIJA
Londono lietuviškoji parapija, kaip vi

suomet, taip ir šiais metais rengia Derby 
arklių lenktynių loteriją.

Lietuvių bažnyčios Londone rėmėjų pa
stangomis bilietai platinami visose lietu
viškose kolonijose.

Loterijos pelnas skiriamas išlaikymui 
vienintelės lietuviškos bažnyčios Vakarti 
Europoje.

Parapijos klebonas ir Taryba prašo vi
sus lietuvius šią loteriją paremti, įsigy
jant bilietus pas lietuvių bažnyčios rėmė
jus.

Be to, labai reikalingi bilietų platinto
jai. Kas norėtų ateiti į talką ir prisidėti 
prie loterijos pasisekimo, prašome rašyti 
Lithuanian R. C. Church, 21 The Ovai, 
Hackney Road, London E2 9DT.

Derby arklių lenktynės šiais metais 
įvyks birželio mėn. 4 d. 3.30 vai. p. p. Ep
som, Surrey.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Tęsdami mūsų lietuviškas tradicijas, 

Motinos Dieną švenčiame pirmąjį gegužės 
mėnesio sekmadienį.

Londono lietuviai minės Motinos Dieną 
gegužės 4 d. (sekmadienį). Minėjimas pra
sidės Lietuvių Bažnyčioje 11 vai. ryto pa
maldomis.

4 vai. p. p. Sporto ir Socialinfo klubo sa
lėje, 345A Victoria Park Road, E9, Londo
no tautinių šokių grupė rengia Motinos 
pagerbimą, kuriame jie atliks programą. 
Kviečiame motinas ir svečius gausiai da
lyvauti.

SEKMINIŲ IŠVAKARIŲ ŠOKIAI
Sporto ir Socialinis klubas savo salėje, 

345A Victoria Park Road E9, gegužės 17 
d. 8 vai! vakaro rengia Sekminių šokius.

Šokiams gros šiuo metu labai išpopulia
rėjusi DISCO muzika, kuri gali groti vi
są laiką be sustojimo. Ji bus pritaikyta 
vyresnio ir jaunesnio amžiaus žmonėms.

Kviečiame visus dalyvauti. Bus baras 
ir bufetas.

STOKE-ON-TRENT
METINĖ SUEIGA

Balandžio 12 d. įvyko skyriaus metinis 
pasikalbėjimas — pasitarimas. Pirmoje ei

lėje pranešimas iš paskutiniojo skyrių at
stovų suvažiavimo, kurį labai nuosekliai 
ir išsamiai padarė VI. Dargis. Šalia visų 
paminėtų suvažiavime atliktų pasitarimų, 
išvedžiojimų, projektavimų ir nuogąstavi
mų dėl vis dar šlubuojančio (materialiai) 
„E. L.“, VI. Dargis pareiškė savo išvadas. 
Būtent: skyrių didesnė veikla, bei griež
tesni ir vieningi reikalavimai ir pataisos 
yra garantija DBLS egzistencijai. Vyriau
sias organas, valdąs DBLS, yra skyrių at
stovų visuotinis suvažiavimas — seimas. 
Tiktai skyrių atstovai turėtų tai suprasti 
ir savo galią tinkamai ir apgalvotai pa
naudoti.

VI. Dargis sumaniai pacitavo charakte- 
ringesnes ištraukas iš Lietuvos atstovo V. 
Balicko ir DBLS Centro valdybos pirm. J. 
Alkio kalbų. Skyriaus pirm. P. Dudėnas, 
pirmininkavęs susirinkimui, pasiūlė pa
rinkti aukų Europos Tarptautinei Išeivių 
Organizacijai, kuri rūpinasi demonstraci
jomis dr atsišaukimų platinimu ir apjun
gia išeivijoje pakrikusius žmones.

Nutarta minėti Motinos Dieną ir, pasi
teiravus dėl patalpų, pasisiūlyti suruošti 
lietuvių sąskrydi 1976 metais.

Po pareikšto pasitikėjimo, skyriaus se
noji valdyba pasiliko dar vieniems me
tams. Po kasininko P. Vencaičio praneši
mo, kad kasoje yra £69.00, nesant dau
giau problemų, pirm. P. Dudėnas padėko
jęs susirinkusiems 18 asmenų ir VI. Dar
gini, sueigą uždarė.

V. A.

MOTINOS DIENA
Gegužės 10 d. 7 vai. p. p. Sneyd Arms 

viešbučio salėje, Tunstall, įvyks šio sky
riaus tradicinis vakaras Motinos Dienai 
paminėti. Programoje — tai dienai pritai
kytas žodis ir filmas Naujųjų Metų sutiki
mas. kurį paruošė ir demonstruos Gizelė 
Jurgelevičienė. Ji mėgsta šį darbą ir turi 
reikalingą aparatūrą. Žada nufilmuoti ir 
šį pobūvį, o taip pat parūpinti muziką, ku
ri per N. Metus turėjo visišką pasisekimą.

Tad prašome svečius atvykti ir pasižmo
nėti mūsų kukliame parengime.

DBLS skyriaus valdyba

COVENTRY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 17 d., šeštadienį, 6 vai. vakare 
Coventrio moterų draugija „Gražina“ ruo
šia Motinos Dienos minėjimą, kuris įvyks 
lenkų klubo salėje, Whitefriars Lane, Co
ventry.

Programoje: paskaita ir meninė dalis, 
po programos šokiai. Gros E. Dragūno or
kestras iki 1 vai. Svečiai bus pavaišinti 
rengėjų pagamintais užkandžiais. Visus 
prašome atsilankyti.

Gražinietės

BRADFORDAS
SUSIRINKIMAS

Balandžio 26 d., šeštadienį, 7 vai. vak., 
pakartotinai šaukiamas DBLS Bradfordo 
skyriaus narių susirinkimas. Dienotvarkė
je: pranešimai, valdybos rinkimai ir t. t. 
Kviečiami visi dalyvauti.

Skyriaus valdyba

GLOUCESTERIS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

DBLS Gloucesterio ir Stroudo skyriaus 
valdyba, susitarusi su Birminghamo, Wol- 
verhamptono ir Coventrio skyrių valdybo
mis, rengia bendrą

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ, 
kuris įvyks gegužės 3 d. 6 vai. ukrainiečių 
klube. 37 Midland Rd., Gloucesteryje.

Programoje: paskaita ir meninė dalis. 
Po programos šokiai, šokiams gros ukrai
niečių orkestras iki 12 vai. nakties. Visus 
vietos ir apylinkių tautiečius su draugais 
ir pažįstamais maloniai kviečiame atsilan
kyti ir praleisti linksmai laiką pažįstamų
jų tarpe.

Gloucesterio ir Stroudo DBLS 
skyriaus valdyba

VOKIETIJA
LIETUVIŲ ŠVENTĖ RASTATTE

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Ras- 
tatto apylinkės valdyba suruošė balandžio 
12 d. (šeštadienį) lietuvių šventę Rastatte 
„Gasthaus Zum Anker“.

14.00 vai. įvyko bendros ekumeninės pa-

LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ „DAINAVOS“ SAMBŪRIS 

maloniai kviečia visus balandžio 26 d. (šeštadieni) į

TRADICINI PAVASARIO BALIU• I
LIETUVIŲ NAMUOSE, 2 LADBROKE GDNS., W.11

Pradžia 7 vai. Veiks turtingas Bufetas,
Gros puikus orkestras Loterija.

maldos. Pamokslą pasakė kunigas diako
nas Fr. Skėrys iš Mannheimo apie Velykas 
ir Kristaus prisikėlimą. Tėvas A. Berna
tonis iš Dieburgo laikė mišias. Vargonais 
grojo ir giesmėms lydėjo vargonininkas 
muzikas Valteris Banaitis, Vasario 16 gim
nazijos muzikos mokytojas. Ekumeninėse 
pamaldose atsilankė daugiau kaip 80 abie
jų konfesijų žmonių.

16.00 vai. įvyko pati šventė svetainės 
„Zum Anker“ didžiojoj salėj. Rastatto 
apylinkės vicepirmininkas A. Sergėjus 
atidarė šventę ir nuoširdžiai pasveikino 
Vasario 16 gimnazijos direktorių V. Nat
kevičių, Stuttgarto apylinkės pirmininkę 
ir atstovę prie Baden-Wuerttembergo vy
riausybės Z. Glemžienę, Moterų Federaci
jos pirmininkę Lucienę, dr. P. Karvelį su 
žmona, tėvą A. Bernatonį. kunigą diakoną 
Fr. Skėrį, lietuvių Vasario 16 gimnazijos 
tautinių šokių grupę su jos vadovais Šan
su ir Harneryte ir visus tautiečius ir tau
tietes, susirinkusius iš toli ir arti. Dalyvių 
buvo daugiau kaip 250.

Nuoširdžiausius sveikinimus jis perdavė 
iš Rastatto apylinkės pirmininko Viktoro 
Gustainio, kuris gydosi viename kurorte.

A. Sergėjus savo sveikinimo žodyje pri
minė. kad lietuvių galima rasti visame pa
saulyje, bet ne visi turi tokią galimybę 
kaip mums Federalinėje Vokietijoje savo 
šventes švęsti ir paminėti mūsų tautos 
garbingą praeitį. Jis priminė, kad šie me
tai yra vyskupo Valančiaus ir muziko — 
dailininko Čiurlionio metai.

Pagrindinę kalbą pasakė Vasario 16 
gimnazijos direktorius V. Natkevičius. Jis 
kalbėjo apie nepriklausomybės idėją ir 
kaip ji buvo 1918 metais realizuota. Šita 
idėja yra dabar labai stipri jaunojoj kar
toj Tėvynėje ir tremtyje. Jis priminė, kad 
Kalanta susidegino laisvės idėjos ragina
mas ir kad jis pasauliui norėjo įrodyti, 
kad lietuvių tauta dar nėra mirusi, ir už 
laisvę jos vaikai savo gyvybę aukoja. Ne
priklausomybės kovų laukuose žuvo dau
giau kaip 3,000 vyrų, o nuo 1945 ligi 1950 
metų dabartinėje Lietuvoje žuvo daugiau 
kaip 30.000 vyrų, miško brolių — partiza
nų, kurie priešinosi Lietuvos okupacijai. 
Lietuvių tauta turi irgi teisę, kaip Afrikos 
ir Azijos tautos, į laisvę ir nepriklauso
mybę. Ji nevergaus dabartiniam okupan
tui ir sieks atgauti nepriklausomybę.

Kaip Vasario 16 gimnazijos direktorius 
jis kalbėjo ir apie pačią gimnaziją, ragin
damas tautiečius leisti savo vaikus moky
tis į ją. Mes, kaip ir daugelis, manome, kad 
lietuviška mokykla su bendrabučiu mums 
labai reikalinga, kadangi ji yra vienas iš 
svarbiųjų veiksnių, per kuriuos yra per
duodamas tautinis auklėjimas už šeimos 
ribų. Iš vienos pusės gimnazija paruošia 
jaunuolius aukštajam mokslui, įgalina 
juos stoti į įvairias profesinio pasiruoši
mo mokyklas, iš kitos pusės ji išmoko lie
tuvių kalbos, literatūros, Lietuvos istori
jos. geografijos, perduoda tautinius pa
pročius, muziką, lietuviško galvojimo bū
dą — įjungia jaunimą į lietuvišką bend
ruomenę. Gimnazijoje lietuvių tėvų vai
kams yra sudaroma tokia aplinka, kurio
je jie gali pasidaryti tikraisiais savo tau
tos vaikais. Šia galimybe pradėjo naudo
tis ir Amerikos lietuviai. Ypačiai gimna
zija buvo ir yra labai reikalinga iš dabar
tinės Lietuvos atvykstantiems, kurių skai
čius šiuo metu, gaila, vis mažėja. Tik čia 
jie, neprarasdami laiko, gali tęsti savo 
mokslą ir tik čia galima atitaisyti komu
nistinę žalą.

Gimnazijoje šiuo metu yra 72 mokiniai. 
Jų skaičius galėtų būti daugiau šimto. 
Nuo tėvų priklausys gimnazijos ateitis — 
jeigu jie leis savo atžalyną į ją mokytis. 

SJiaitytaju laiškai
KAS JUNGIA JAUNIMĄ?

Per Velykas paskambino man Manfre
das šiušelis, visų Vokietijos lietuvių orga
nizacijų valdybos narys, ir pakvietė kartu 
su juo dalyvauti vokiečių baltų jaunimo 
sąskrydyje Mindene. Organizatoriai norį 
susipažinti su Vokietijos lietuvių, latvių 
ir estų jaunimo veikla. Sutarėme vykti 
kartu. Žinojau, kad kalavijuočių palikuo
nys apie 1940-tus metus repatrijavo iš 
Latvijos ir Estijos į Vokietiją. Žinojau ir 
tai, kad jie Vokietijoj yra susiorganizavę, 
bet kad ir po 35 metų jie dar turėtų savo 
jaunimo organizaciją, tai jau buvo naujie
na.

Atvykome šeštadienį, kai dar visi pus
ryčiavo. Pirmas įspūdis nuteikė maloniai. 
Labai greitai užsimezgė ryšiai. Paaiškėjo, 
kad savo organizacija ir narių skaičiumi 
jie mažai kuo skiriasi nuo lietuvių Jauni
mo Sąjungos. Pažymėtinos organizuotos 
atostogos — išvykos į kalnus, į Skandina
vijos kraštus bei į tėvų gimtinę. Tam yra 
įsteigtas net kelionių biuras.

Buvo įdomu sužinoti, kas tuos vokiškus 
baltus tarpusavyje jungia, nes jiems, kaip 
ir čia gimusiems lietuviams, žodžiai tėvy
nė. tėviškė nieko nereiškia. Bet skirtumą 
tarp vietinių, kuriuos jie vadina reicho vo
kiečiais, jie mato daugiau vertybėse, pa
sisavintose iš tėvų, štai du pavyzdžiai.

Pastaruoju laiku labai daug vokiečių iš 
Rusijos atvyksta į Vokietiją. Jie yra pa
simetę, silpnai organizuoti. Ypačiai jų 
jaunimas susiduria su daugeliu problemų, 
liečiančių mokyklas, universitetus ir t t. 
Jų atsivežtos iliuzijos atsimušė į realybę, 
kuri pasirodė visai kitokia. Ir štai Minde
ne buvo diskutuota, kaip jiems padėti. Ne
žinia kodėl, nes visi suvažiavimo dalyviai

Direktorius apeliavo į tėvelių sąžinę ir į 
tautinę pareigą, nes be prieauglio ta gim
nazija gali greitai užsidaryti.

Kultūrinėje programoje pasirodė gim
nazijos tautinių šokių grupė ir pašoko tris 
šokius: Malūną, Lenciūgėlį ir Kubilą. Aš
tuntos klasės mokinė Angelė Vilčinskaitė 
pasakė Mykolaičio-Putino eilėraštį „Pava
sario paradą“. Danguolė Liepaitė — trijų 
metų — neseniai su mamyte atvykusi iš 
Vilniaus, padeklamavo du eilėraščius 
„Raina katytė“ ir „Du gaideliai baltus 
žirnius kūlė“. Kultūrinė programa vi
siems labai patiko ir šokėjai bei deklama
toriai susilaukė daug katučių.

Stuttgarto apylinkės vardu atstovė prie 
Baden-Wuerttembergo valdžios Z. Glem- 
žienė tarė nuo širdų sveikinimo žodį.

Po programos A. Sergėjus padėkojo vi
siems kalbėtojams ir Vasario 16 gimnazi
jos jaunimui už atliktus šokius, šokiams 
grojo Barzdaičio kapela ir visi linksmino
si iki vidurnakčio. Padėka šios šventės 
rengėjams ir visiems, kurie prisidėjo prie 
jos organizavimo aukomis bei atsilanky
mu.

Fr. Skėrys

PAMALDOS UŽ ŽUVUSIUS
„Aušros Vartų“ biuletenis skelbia, kad 

Hamburge lietuviai buvo susirinkę bažny
čioje į specialias pamaldas už žuvusius 
traukinio avarijoje Lietuvoje. Tokios pat 
pamaldos buvo ir Luebecke.

Tuo tarpu patirta, kad traukinio katast
rofoje žuvo 22 metų studentė-diplomantė 
Ramutė Pavilionytė.

PAVASARIO ŠVENTĖ HAMBURGE
Balandžio 26 d. Hamburge gyveną bal

tai bendromis jėgomis pirmą kartą suruo
šė didelę pavasario šventę, šokiams grojo 
„Padago“ orkestras.

Panašią šventę turėjo ir Dortmundo lie
tuviai, kartu paminėdami ir vysk. M. Va
lančiaus sukaktį.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ REZOLIUCIJA
Vokietijos LB Taryba, susirinkusi savo 

metinės konferencijos kovo 7 ir 8 d., tarp 
kitų klausimų apsvarsčiusi gyventojų tei
sinį ir religinį stovį Lietuvoje, konstatuo
ja —

1. Paskutiniais mėnesiais iš Lietuvos į 
I Vakarus atvykę tokie žymūs lietuviai kaip
Simas Kudirka, Vaclovas Sevrukas, Aloy
zas Jurgutis, Jonas Jurašas su žmona 
Aušra Marija liudija, kad lietuvių teisinis 
stovis nuo paruošiamosios Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo konferencijos 
Helsinky dar pablogėjo: asmeninė kores
pondencija su Vakarais taip stropiai tik
rinama sovietinių įstaigų, kad retas laiš
kas telieka cenzūros neatidarytas; teatro 
ir dailiosios literatūros cenzūra tapo tokia 
griežta, kad rašytojai turi laukti laisves
nių dienų, o gabus teatro režisierius buvo 
priverstas atsisakyti savo darbo. Gauti 
Vakarų spaudos Lietuvoje beveik neįma
noma; mėginimai susikurti bent šiokią to
kią laisvą spaudą, kad ir labai kukliu sa- 
vileidybos (samizdat) būdu, baudžiami 
koncentracijos stovyklomis ir psichiatri
nėmis ligoninėmis.

2. Sunkus religinis stovis Lietuvoje 
pastaraisiais dviem-trimis metais dar pa
blogėjo. Kaip liudija Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika, sovietinės lokalinės 
įstaigos dažnai pažeidžia sovietinėje kons
titucijoje pripažįstamą religinę laisvę^ o 
kai tikintieji dėl šitokių nusižengimų 
skundžiasi vyriausybei arba teismo orga
nams, jų skundai dažniausiai lieka be at
sakymų, arba po skundais pasirašę asme- 

gimę Vokietijoj, bet jie suprato ateivių 
situaciją ir panoro jiems padėti. Išryškė
jo net priekaištas tėvams, kodėl jie neiš
mokę jų rusų, latvių ir estų kalbų, kurias 
jie patys moka, kad būtų lengviau su nau
jaisiais ateiviais susikalbėti ir bendrauti. 
Šita vertybė suprasti žmogų ir jam padėti 
išliko nuo kalavijuočių laikų, tik istorija 
davė, atgimus nacionalizmui, kitokį pasū- 
kį. Šiandien ateivis, nors jau ir čiagimis, 
lengviau supranta brolį ateivį.

Kita mus stebinusi savybė buvo šokiai. 
Kaip mums, lietuviams, yra būdingi tau
tiniai šokiai, taip baltų vokiečiams — ba
liaus ceremonijos: apranga, būdinga ba
liui, ir polonezas, kuriuo šokiai prasideda. 
Tikriausia daugelis yra matę filmus, vaiz
duojančius prieškarinę Rusiją. Baliuose 
buvo šokama su prancūziška komanda. 
Kad baltų vokiečių jaunitnas tuos šokius 
su tokia meile ir džiaugsnlu šoktų — man 
buvo tikra staigmena.

Kai kas gal paklaus, kodėl iš viso apie 
tuos vokiškus baltus rašau, nes su jais lie
tuviai neturėjo ir neturi ryšių, Išskyros 
pavienius asmenis. Nemanau, kad ir atei
tyje padėtis daug pasikeis, nors jau konk
rečiai yra susitarta balandžio 26 d. Ham
burge su tuo jaunimu susitikti. Bet, kaip 
minėjau, smalsumas mus suvedė ir suar
tino. Norėjau pramatyti, kaip galėtų ben
drauti lietuviškas jaunimas, nemokąs lie
tuvių kalbos ir neturįs ryšių su protėvių 
gimtine. Kad tai nėra iliuzija, o tikra ga
limybė, rodo egzistavimas diskusinio bū
relio Londone Lietuvių Namuose. Tik gai
la, kad „E. Lietuvyje“ nepainformuojama 
apie to būrelio planus, išvadas ir sumany
mus.

Romas Šileris

nys pradedami persekioti policijos arba 
atleidžiami iš darbo; kaip seniau, taip ir 
dabar už vaikų pamokymą katekizmo so
vietinės įstaigos tebebaudžia kunigus pi
niginėmis baudomis arba net kalėjimu; 
kunigai ir bažnytiniai komitetai net ver
čiami derintis prie tokių sovietinių parei
gūnų žodinių potvarkių, kurių jie patys 
nedrįsta duoti raštu; pvz., mokyklinio am
žiaus vaikams neleidžiama patarnauti ku
nigams prie mišių, o suaugusioms mergi
noms draudžiama dėvėti tautiniais drabu
žiais liturginių procesijų metu.

Kadangi 1-me ir 2-me punktuose išdės
tytas teisinis gyventojų stovis Lietuvoje, 
kurią Sovietų Sąjunga laiko okupavusi 
nuo 1940 metų, aiškiai pažeidžia principus, 
paskelbtus Jungtinių Tautų žmogaus tei
sių deklaracijoje, Vokietijos lietuvių ben
druomenės taryba nutarė maloniai prašyti 
Vokietijos Federalinės Respublikos vy
riausybę, kad ji savo atstovui Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo konferenci
joje teduoti; teisę pasirašyti tik tokią bai
giamąją deklaraciją, kurioje būtų įrašytos 
šios sąlygos:

1. Visos Europos valstybės, neišskiriant 
nė Sovietų Sąjungos, pasižada Visuotinės 
žmogaus teisių deklaracijos principus 
įvesti į savo vidaus įstatymus;

2. Visos Europos valstybės, neišskiriant 
nė Sovietų Sąjungos, pripažįsta laisvo ap
sisprendimo teisę Estijai, Latvijai, Lietu
vai, Vokietijai ir kitoms tautoms, kurios 
šitokio apsisprendimo reikalautų.

Vokietijos lietuvių bendruomenės tary
ba tiki, kad šių dviejų sąlygų įgyvendini
mas daug pasitarnautų Europos tautų lais
vei, saugumui ir taikai.

REKOLEKCIJOS LIETUVIAMS

Šiemet, šventaisiais Metais, lietuviškas 
rekolekcijas praves prelatas dr. Vytautas 
Balčiūnas šia tvarka:
DERBYJE — balandžio 29 d. nuo 7 vai. 

vakaro išpažintys, 7.30 vai. Mišios, 
pamokslas. Convent of Mercy, Brid
ge Gate.

Ketteringe — balandžio 30 d., 7 val. vak. 
išpažintys, 7.30 vai. Mišios, pamoks
las. St. Edward's, London Rd. Kviečia
me čia ir Corby bei apylinkės tautie
čius.

LEICESTERYJE — gegužės 1 d., 7 vai. 
vak. išpažintys, 7.30 vai. Mišios, pa
mokslas. Sacred Heart, Mere Rd.

Leamingtone Spa — gegužės 2 d., 5.45 val. 
vak. išpažintys, 6 vai. Mišios, pamoks
las. St. Peter's, Dormer Pl.

COVENTRYJE — gegužės 2 d., 7.15 val. 
vak. išpažintys, 7.30 vai. Mišios, pa
mokslas. St. Elizabeth's, Elizabeth Rd.

GLOUCESTERYJE — gegužės 3 d„ 3.30 
vai. išpažintys, 4 vai. Mišios, pamoks
las. St. Peter's, London Rd. Kviečia
me čia ir Stroudo bei apylinkės tau
tiečius. Po pamaldų Motinos Dienos 
minėjimas.

NOTTINGHAME — gegužės 4 d., Motinos 
Dieną, nuo 10 vai. išpažintys, 11.15 
vai. Mišios, pamokslas. Lietuvių Ži
dinys. Kviečiame ir Mansfieldo bei 
apylinkių lietuvius.

BIRMINGHAME — geg. 4 d., 2.30 vai. iš
pažintys, 3 vai. Mišios, pamokslas. 19 
Park Rd.. Mošeley.

WOLVERHAMPTONE — geg. 4 d., 5.30 
vai. vak. išpažintys, 6 vai. Mišios, pa
mokslas. Convent of Mercy, St. John's 
Square, Snow Hill.

NORTHAMPTONE — geg. 6 d., 7 val. vak. 
išpažintys. 7.30 vai. Mišios, pamoks
las. St. John's, Bridge Street.

STOKE-ON-TRENTE — geg. 7 d., 7 val. 
išpažintys, 7.30 vai. Mišios, pamoks
las. St. Wulstan's, Wolstanton.

NOTTINGHAME — geg. 8 d., šeštinėse, 
7 vai. vak. išpažintys, 7.30 vai. Mišios, 
pamokslas. Lietuvių Židinys.

Visur išpažintys bus klausomos iki pa
mokslo ir po jo iki Komunijos. Rekolekci
jų vedėjas kalba ir angliškai, vokiškai, 
prancūziškai, itališkai. Mišrias šeimas 
prašome tuo pasinaudoti.

Visus iš visur labai kviečiame rekolek
cijose dalyvauti. Nesivaržykite ateiti, ne- 
spėjant pasikeisti, ir darbo drabužiais.

Kun. S. Matulis. MIC

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — bal. 27 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

MANCHESTER — Rekolekcijos. Tvarka 
sekanti: balandžio 26 d., 4.30 vai., St. 
Chad's bažnyčioj (Cheetham Hill Rd., 
Cheetham, M/c 8) pamokslas, išpažin
tis. Balandžio 27 d., 11 vai., Notre Da
me seselių koplyčioje (Heywood St, 
Cheetham, M/c 8). Išpažintis nuo 
10.15 vai. Rekolekcijas praves prel. V. 
Balčiūnas.

CORBYJE — balandžio 27 d., 15 vai., St. 
Patrick's, Gainsborough Rd.

BRADFORDE — gegužės 4 d., 12.30 vai. 
Iškilmingos pamaldos už gyvas ir mi
rusias motinas.

BRADFORDE — gegužės 18 d., 12.30 vai.

PRISIMENAMA LIETUVA 
CORBYJE, KETTERINGE IR 

LEICESTERYJE
Maldos Žygio už Lietuvą centras kvie

čia tautiečius Corbyje ir Ketteringe mal
doje itin prisiminti Lietuvą balandžio 25 
d. ir tautiečius Leicestcryje gegužės 2 d.

ALK Bendrija
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